
240 වන කාණ්ඩය - 7 වන කලාපය  
ெதாகுதி 240 - இல. 7 
Volume 240 -  No. 7 

2015 ෙනොවැම්බර් 28 වන ෙසනසුරාදා 
2015 நவம்பர் 28 சனிக்கிழைம  

 Saturday, 28th November, 2015 

පාලෙනත වාද 
(හැනසා) 

பாரா மன்ற விவாதங்கள் 
(ஹன்சாட்) 

 
PARLIAMENTARY  DEBATES 

(HANSARD) 

ල වාතාව 
அதிகார அறிக்ைக 
OFFICIAL REPORT 

 

(අෙශෝධිත පිටපත /பிைழ தி த்தப்படாத  /Uncorrected) 





පශන්වලට වාචික පිළිතුරු 
 
විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 –[හයවන ෙවන් කළ දිනය]: 
      ෙදවන වර කියවීම - විවාදය කල් තබන ලදී. 

අන්තර්ගත පධාන කරුණු 

பிரதான உள்ளடக்கம் 

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS 
 
APPROPRIATION BILL, 2016 – [Sixth Allotted Day]: 
    Second Reading - Debate Adjourned 

PRINCIPAL  CONTENTS 

வினாக்க க்கு வாய் ல விைடகள் 
 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம் , 2016 - [ஒ க்கப்பட்ட ஆறாம் நாள்] : 

இரண்டாம் மதிப்  - விவாதம் ஒத்திைவக்கப்பட்ட  





පාර්ලිෙම්න්තුව 
பாரா மன்றம் 
PARLIAMENT 
—————–—-                                                                               

 
2015 ෙනොවැම්බර් 28වන ෙසනසුරාදා 

2015 நவம்பர் 28 சனிக்கிழைம  
 Saturday, 28th November, 2015 

—————————–—— 
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 කථානායකතුමා [ගරු කරු ජයසූරිය මහතා] මූලාසනාරූඪ විය. 
பாரா மன்றம் . ப. 9.30 மணிக்குக் கூ ய .  
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தைலைம வகித்தார்கள். 

The Parliament met at 9.30 a.m.,  
MR. SPEAKER [THE HON. KARU JAYASURIYA]  

in the Chair. 
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169/’15 
1. ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 

(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ 

පශ්නය - (1): 

(අ) (i) පසුගිය රජය සමෙය් ෙද්ශපාලන ෙහේතූන් මත, දිවි 
නැඟුම දීමනා ෙනොලැබූ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් 
සිටින බව  එතුමා දන්ෙන්ද;  

 (ii) එෙසේ නම්, ඔවුන්ට ඉතා කඩිනමින් එම දීමනා 
ලබාදීමට කටයුතු කරන්ෙන්ද; 

 (iii) එෙසේ නම්, එම දිනය කවෙර්ද;  

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද?  

(ආ) (i) දිවයින පුරා සිටින දිවි නැඟුම සංවර්ධන 
ෙදපාර්තෙම්න්තුව මඟින් දීමනා ලබා ෙදන  අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල් සංඛ ාව ෙකොපමණද;  

 (ii) එම පිරිසට ලබාෙදන දීමනාවන්ෙග් මුළු මාසික 
වටිනාකම ෙකොපමණද; 

 (iii) ෙමම දීමනා පමාණයන් කාණ්ඩ අනුව ෙවන්කර 
තිෙබ්ද;  

 (iv) ඉහත (iii) හි සඳහන්  කාණ්ඩ අනුව එක් එක් අයට 
ලබාෙදන දීමනා පමාණයන් කවෙර්ද;  

 (v) දිවයිෙනහි කාණ්ඩ අනුව දීමනා ලබාගන්නා පවුල් 
සංඛ ාව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 (vi) 2015 ජනවාරි 08 දින බිහිවූ යහපාලනය තුළ දිවි 
නැඟුම දීමනාලාභීන් සඳහා දීමනා වැඩිකර තිෙබ්ද;  

 (vii) එෙසේ නම්, වැඩි වූ දීමනා එක් එක් කාණ්ඩය අනුව 
ෙවන් ෙවන් වශෙයන් කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා සභාගත කරන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

ச க வ ட்டல் மற் ம் நலன் ாி அைமச்சைரக் ேகட்ட 
வினா: 

(அ) (i) கடந்த அரசாங்க காலத்தில் அரசியல் 
காரணங்களினால் வாழ்வின் எ ச்சி 
ெகா ப்பன கள் கிைடக்காத குைறந்த 
வ மானம் ெப கின்ற கு ம்பங்கள் உள்ளன 
என்பைத அவர் அறிவாரா என்பைத ம்; 

 (ii) ஆெமனில், இவர்க க்கு ேமற்ப  
ெகா ப்பன கைளத் ாிதமாக வழங்க 
நடவ க்ைக ேமற்ெகாள்வாரா என்பைத ம்; 

 (iii) ஆெமனில், அத்திகதி யா  என்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(ஆ) (i) நா  வதி ம் உள்ள வாழ்வின் எ ச்சி 
அபிவி த்தித் திைணக்களம் லம் 
ெகா ப்பன  வழங்கப்ப கின்ற குைறந்த 
வ மானம் ெப ம் கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக 
யா  என்பைத ம்; 

 (ii) இவர்க க்கு வழங்கப்ப கின்ற ெகா ப் 
பனவின் மாதாந்தெமாத்தப்  ெப மதி எவ்வள  
என்பைத ம்; 

 (iii) ேமற்ப  ெகா ப்பன த் ெதாைககள் 
ெதாகுதிகளாக பிாிக்கப்பட் ள்ளதா 
என்பைத ம்; 

 (iv) ேமேல (i i i )  இல் குறிப்பிடப்பட் ள்ள 
ெதாகுதிக க்கு அைமய ஒவ்ெவா வ க்கும் 
ெபற் க் ெகா க்கப்ப கின்ற ெகா ப்பன த் 
ெதாைககள் யாைவ என்பைத ம்; 

 (v) நாட் ல் ெதாகுதிகளின் அ ப்பைடயில் 
ெகா ப்பன கைளப் ெபற் க்ெகாள் ம் 
கு ம்பங்களின் எண்ணிக்ைக தனித்தனிேய 
யா  என்பைத ம்; 

 (vi) 2015 சனவாி 08ஆம் திகதி உ வாக்கப்பட்ட 
நல்லாட்சியின்கீழ் வாழ்வின் எ ச்சிக் 
ெகா ப்பனைவப் ெப ேவா க்கான ெகா ப் 
பன கள் அதிகாிக்கப்பட் ள்ளனவா 
என்பைத ம்; 
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 (vii) ஆெமனில், அதிகாிக்கப்பட்ட ெகா ப்பன கள் 
ஒவ்ெவா  ெதாகுதிக்கும் அைமய தனித்தனிேய 
எவ்வள  என்பைத ம்; 

 அவர் சைபயில் சமர்ப்பிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Social Empowerment and 

Welfare:  

(a) Will he inform this House - 
 (i) whether he is aware of the fact that there are 

low-income families who did not receive 
Divineguma allowances on political 
grounds under the former Government; 

 (ii) if so, whether speedy action will be taken to 
provide those allowances to them; and 

 (iii) if so, the date on which it will be done? 
(b) Will he table - 
 (i) the number of low-income families 

throughout the Island who receive the 
allowances provided by the Divineguma 
Development Department; 

 (ii) the total value of the monthly allowances 
provided to those people; 

 (iii) whether those allowances have been 
divided into categories; 

 (iv) the allowances provided to each party 
according to the categories mentioned in 
(iii) above ; 

 (v) the number of  families in the Island 
receiving allowances according to the 
categories, separately; 

 (vi) whether the allowances provided to the 
Divineguma recipients have been increased 
by Good Governance established on 08th 
January, 2015; and 

 (vii) if so, the increased monthly allowances as 
per each category, separately? 

(c) If not, why?   
 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා (පාර්ලිෙම්න්තු 
පතිසංස්කරණ හා ජනමාධ  අමාත  සහ ආණ්ඩු පක්ෂෙය්  
පධාන සංවිධායකතුමා)  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க - பாரா மன்ற 
ம சீரைமப்  மற் ம் ெவகுசன ஊடக அைமச்ச ம் அரசாங்கக் 
கட்சியின் தற்ேகாலாசா ம்) 
(The Hon. Gayantha Karunatileka - Minister of 
Parliamentary Reforms and Mass Media and Chief 
Government Whip) 
ගරු කථානායකතුමනි, සමාජ සවිබලගැන්වීම් හා සුභසාධන 

අමාත තුමා ෙවනුෙවන් මා එම පශ්නයට පිළිතුර ෙදනවා.  

(අ) (i) විවිධ ෙහේතු නිසා දිවි නැඟුම දීමනා/සහනාධාර 
ෙනොලබන අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සිටින බව 

පිළිගනිමි. එම නිසා සහනාධාර ලැබිය යුතු අඩු 
ආදායම්ලාභීන් හඳුනාගැනීෙම් දීප ව ාප්ත 
සමීක්ෂණයක් සිදුකිරීමට දැනට පියවර ෙගන ඇත. 

 (ii) ඉහත (අ) (i) පරිදි සහනාධාර ලැබිය යුතු අඩු 
ආදායම්ලාභී පවුල් හඳුනා ගැනීමට 2015.03.11 
දින අමාත  මණ්ඩල තීරණය අනුව සමීක්ෂණයක් 
කිරීමට අවශ  කටයුතු කර ඇත. ෙමම දීමනා ලබා 
දීම සම්බන්ධෙයන් සියලු ෙතොරතුරු ඇතුළත් කර 
රාජ  පුවත් පත් වන දිණමිණ, ෙඩ්ලි නිවුස,් 
තිනකරන් යන පුවත් පත්වල දැන්වීමක් ෙලස 
2015.10.28 දින පළ කරන ලද අතරම, ෙම් වන 
විට සමීක්ෂණය සිදු කිරීමට අවශ  නිලධාරින් 
පුහුණු කිරීෙම් කටයුතු දිසත්ික් මට්ටමින් සිදුෙව්. 

 (iii) ෙමම සමීක්ෂණය දීප ව ාප්තව සිදු කරන බැවින් 
හා ඊට විශාල පවුල් පමාණයක් අදාළ වන නිසා 
සමීක්ෂණය මඟින් ලබා ගන්නා දත්ත හා 
ෙතොරතුරු මත දිනය තීරණය කරනු ඇත. (අදාළ 
ෙතොරතුරු  ඇමුණුම 01 වශෙයන් සභාගත* 
කරමි.) 

(ආ) (i) 2015 ෙනොවැම්බර් මසට අදාළව දිවි නැඟුම 
සහනාධාර ලබාෙදන පවුල් 1,456,583කි. දිසත්ික් 
වශෙයන් පතිලාභීන්ෙග් පමාණයන් ඇමුණුම 02 
වශෙයන් ඉදිරිපත් කර ඇත. ඇමුණුම 02 සභාගත* 
කරමි. 

 (ii) රුපියල් 3,475,993,860ක මුළු මාසික වටිනාකමක් 
දීමනා ෙලස පතිලාභීන් ෙවත ලබා ෙදයි.  ෙමම 
ඇමුණුම් 02 අනුව ලබා ෙදන දීමනාවන්ෙග් 
වටිනාකම් හා පතිලාභීන් සංඛ ාව සඳහන් කර 
ඇත. 

 (iii) ඔව්.  ෙමම කාණ්ඩ පවුෙල් සාමාජික සංඛ ාව 
පදනම් කර ෙගන පහත පරිදි කාණ්ඩගත කර ඇත. 

 
 (iv) ෙමයට අදාළ 2015/06 චක ෙල්ඛනය ඇමුණුම 03 

වශෙයන් සභාගත* කරමි. 

 
 

පවුෙල් සාමාජික සංඛ ාව 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 

03 

03ට අඩු 

සවිබල ගැන්වූ පවුල් 

පවුෙල් සාමාජික 
සංඛ ාව 

දැනට පවතින 
සහනාධාර වටිනාකම 
රුපියල් 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 3,500 

03 2,500 

03ට අඩු 1,500 

සවිබල ගැන්වූ 
පවුල් 

420 

1315 1316 

————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 

[ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා] 
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 (v)   (ඇමුණුම 02) 

 
 (vi) ඔව්. 

 (vii) ඔව්. 2015 වර්ෂෙය් අෙපේල් මස සිට එක් එක් 
කාණ්ඩය අනුව දිවි නැඟුම සහනාධාරය ෙවන් 
ෙවන් වශෙයන් දක්වා ඇත.  

 

(ඇ) ඉහත පිළිතුර අනුව අදාළ ෙනොෙව්. 
 
ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා 
(மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன) 
(The Hon. Lucky Jayawardana) 
ස්තුතියි. 

 
විශාමික අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවා නිලධාරින් : 

නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවීම 
 இலங்ைக கல்வி நி வாக ேசைவ ஓய் தியர்கள் : 

மீளச் ேசைவயிலமர்த்தல் 
RETIRED OFFICERS OF SRI LANKA EDUCATION 
ADMINISTRATIVE SERVICE: RE-EMPLOYMENT  

174/’15 
2.  ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 

(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
අධ ාපන අමාත තුමාෙගන් ඇසූ පශ්නය- (1): 

(අ) (i) 2015.06.15 දින සිට කියාත්මක වන පරිදි, ශී ලංකා 
අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් විශාමික නිලධාරින් 
ෙකොන්තාත් පදනම මත නැවත ෙසේවෙය් 
පිහිටුවීමට අදාළ අනුමතිය රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් 
සභාව විසින් නිකුත් කර ඇති බවත්;  

 (ii) ඉහත අනුමතිය පකාරව, අධ ාපන අමාත ාංශෙය් 
ෙල්කම් විසින් 2015.07.17 දිනැති අංක 

පවුෙල් සාමාජික 
සංඛ ාව 

දැනට 
පවතින 
සහනාධාර 
වටිනාකම 
රුපියල් 

මුළු දීමනා 
පමාණයන් 

04 ෙහෝ 04 ට වැඩි 3,500 597,659 

03 2,500 253,652 

03ට අඩු 1,500 459,114 

සවිබල ගැන්වූ 
පවුල් 

420 146,158 

පවුෙල් සාමාජික 
සංඛ ාව 

2015 
මාර්තු මස 
දක්වා 
පැවති 
සහනාධාර 
වටිනාකම 
රු. 

2015 අෙපේල් 
මස සිට වැඩි 
කිරීෙමන් පසු 
සහනාධාර 
වටිනාකම  
රු. 

04 ෙහෝ 04ට වැඩි 3,000/- 3,500/- 

03 2,000/- 2,500/- 

03ට අඩු 1,000/- 1,500/- 

සවිබල ගැන්වූ 
පවුල් 

420/- 420/- 

ED/4/58/16/01/04 දරන ලිපිෙයන්, විශාමික 
අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවා නිලධාරින් නැවත 
ෙසේවෙය් ෙයොදවන ෙමන් අදාළ සියලු පාර්ශව්යන් 
ෙවත උපෙදස ්ලබා දී ඇති බවත්; 

 එතුමා දන්ෙනහිද? 

(ආ) (i) 2015 සැප්තැම්බර් 01 දින වනවිට, දකුණු පළාත් 
අධ ාපන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පවතින පුරප්පාඩු 
සඳහා අයදුම් කර ඇති විශාමික අධ ාපන 
පරිපාලන ෙසේවා නිලධාරින්ෙග් නම් කවෙර්ද;  

 (ii) ඔවුන් විධිමත් ෙලස නැවත ෙසේවෙය් පිහිටුවනු 
ලබන  දිනය කවෙර්ද; 

 යන්න එතුමා ෙමම සභාවට දන්වන්ෙනහිද? 

(ඇ) ෙනො එෙසේ නම්, ඒ මන්ද?  
 

கல்வி அைமச்சைரக் ேகட்ட வினா: 

(அ) (i) 2015.06.15ஆம் திகதி  ெதாடக்கம் அ க்கு 
வ ம் வைகயில் இலங்ைக கல்வி நி வாக 
ேசைவயின் ஓய் ெபற்ற உத்திேயாகத்தர்கைள 
ஒப்பந்த அ ப்பைடயில் மீளச் ேசைவயில் 
அமர்த் வதற்கான அங்கீகாரம் பகிரங்க 
ேசைவகள் ஆைணக்கு வினால் வழங்கப் 
பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 (ii) ேமற்ப  அங்கீகாரத்தின் பிரகாரம் கல்வி 
அைமச்சின் ெசயலாளரால் தம  
ED/4/58/16/01/04 ஆம் இலக்க 2015.07.17ஆம் 
திகதிய க தத்தின் லம் ஓய் ெபற்ற கல்வி 
நி வாக ேசைவ உத்திேயாகத்தர்கைள மீளச் 
ேசைவயில் ஈ ப த் மா  சம்பந்தப்பட்ட சகல 
தரப்பினர்க க்கும் ஆேலாசைன வழங்கப் 
பட் ள்ளெதன்பைத ம்; 

 அவர் அறிவாரா? 

(ஆ) (i) 2015 ெசப்ெரம்பர் 01ஆம் திகதியளவில், ெதன் 
மாகாணக் கல்வித் திைணக்களத்தில் நில கின்ற 
ெவற்றிடங்க க்காக விண்ணப்பித் ள்ள 
ஓய் ெபற்ற கல்வி நி வாக ேசைவ 
உத்திேயாகத்தர்களின் ெபயர்கள் யாைவெயன் 
பைத ம்; 

 (ii) இவர்கள் ைறசார்ந்த வைகயில் மீளச் 
ேசைவயில் அமர்த்தப்ப ம் திகதி 
யாெதன்பைத ம்; 

 அவர் இச்சைபக்கு அறிவிப்பாரா? 

(இ) இன்ேறல், ஏன்? 
 
asked the Minister of Education:  

(a) Is he aware - 

 (i) that approval has been given by the Public 
Service Commission with pertinence to re-
employing the retired officers of the Sri 
Lanka  Education Administrative Service 
on contract basis with effect from 
15.06.2015; and 

 (ii) that as per the above approval, all the 
relevant parties have been instructed by the 
Secretary to the Ministry of Education 
through letter Number ED/4/58/16/01/04 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

dated 17.07.2015 to re-employ the retired 
officers of the Sri Lanka Education 
Administrative Service? 

(b) Will he inform this House - 
 (i) the names of the retired officers of the Sri 

Lanka Education Administrative Service 
who have applied for the vacancies 
prevalent in the Department of  Education 
of the Southern Province as at 01st 
September, 2015; and  

 (ii) the date on which they will be formally                
re-employed? 

(c) If not, why? 
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා (අධ ාපන 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம் - கல்வி அைமச்சர்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam - Minister of 
Education) 
ගරු කථානායකතුමනි, එම පශ්නයට පිළිතුර ෙමෙසේයි. 

(අ) (i) ඔව්. 

 (ii) ඔව්. පසුගිය වසර ෙදක තුළ විශාම ගිය මනා කාර්ය 
සාධනයක් සහිතව ෙසේවය කළ නිලධාරින් නැවත 
ෙසේවෙය් ෙයොදා ගැනීමට එමඟින් දන්වා ඇත.  

(ආ) (i) 2015.11.16 දින ෙර්ඛීය අධ ාපන අමාත ාංශය 
ෙවත පහත සඳහන් නිලධාරින්ෙග් අයදුම්පත් 
ෙයොමු කර  ඇත. 

  (1)  ඩබ්ලිව්. කුලතුංග මහතා 

  (2)  ඩී.ඩී. වීරෙසේකර මහතා 

  (3)  ෙක්. ෙසෝමසිරි මහතා 

  (4)  ආර්.ෙක්.ජී. පුංචිෙහේවා මහත්මිය 

 (ii) 2015.12.01 දින සිට 2016.06.01 දින දක්වා 
ෙසේවෙය් ෙයදවීමට රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව 
ෙවත නිර්ෙද්ශ කර යවා ඇත. 

(ඇ) අදාළ ෙනොෙව්. 
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, මම පළමුෙවන්ම ගරු අධ ාපන 

ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. සභානායකතුමනි, එතුමා 
පළමුවන වතාවට කැබිනට් මණ්ඩලයට එකතු වුණු සාමාජිකයකු 
වුණත් හැම දාම එතුමාම ඇවිල්ලා ඉතාම වගකීෙමන් පශ්නවලට 
පිළිතුරු ෙදනවා. අපි එය අගය කරන්න ඕනෑ, විපක්ෂය විධියට 
වුණත්. ඒ නිසා මම පළමුෙවන්ම ඒ අගය කිරීමට අවස්ථාව ෙවන් 
කර ගනිමින්, මාෙග් පළමුවන අතුරු පශ්නය අහන්න කැමැතියි.  

ගරු ඇමතිතුමනි, ෙම් වන විට ලංකාව පුරා අධ ාපන 
පරිපාලන ෙසේවෙය් පුරප්පාඩු ෙකොපමණ සංඛ ාවක් තිෙබනවාද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, පුරප්පාඩු 850ට අධික පමාණයක් තිෙබනවා. 

ෙමම පුරප්පාඩු පිරවීම සඳහා ෙම් වන විටත් අපි PSC එෙක් 

නිර්ෙද්ශය ලබා ගැනීමට ඉදිරිපත් කර තිෙබනවා. ඒ නිර්ෙද්ශය 
තවම ලැබිලා නැහැ. ඒක ඇත්ත වශෙයන්ම අපටත් හරි පශ්නයක් 
ෙවලා තිෙබනවා. අපටත් ඕනෑකම තිෙබනවා රාජ  ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් නිර්ෙද්ශය  ලැබුණු සැනින් ෙම් පුරප්පාඩු සඳහා  
බඳවා ගන්න.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙම් ස්වාධීන ෙකොමිෂන් සභාවල තිෙබන ගැටලුවක්ද? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
නැහැ, ගරු මන්තීතුමනි. එතැන පශ්නය වුෙණ් ෙම්කයි. පසු 

ගිය දවස්වල අලුතින් නිලධාරින් පත් කරන තුරු සංකාන්ති 
කාලයක් තිබුණා; අලුතින් ෙල්කම්වරු පත්වීෙම් පමාදයක් තිබුණා. 
නමුත් දැන් අපට දැන ගන්න ලැබිලා තිෙබනවා ඉක්මනින්ම ඒ 
පුරප්පාඩු ටික පුරවන්න පුළුවන් කියලා.  ඒ අනුව  ඒ පුරප්පාඩු 800 
ගණනටම ඉතා ඉක්මනින් බඳවා ගන්න කටයුතු කරනවා.  

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු කථානායකතුමනි, දකුණු පළාෙත් මාතර දිස්තික්කය තුළ 

කලාප අධ ාපන කාර්යාල 11ක් තිෙබනවා. ෙකොට්ඨාස අධ ාපන 
කාර්යාල 39ක් තිෙබනවා. ඒ කලාප කාර්යාල එෙකොළෙහේම 
පරිපාලන ෙසේවෙය් අංක I තනතුරුවල පුරප්පාඩු තිෙබනවා. දකුණු 
පළාෙත් විතරක් තිෙබන පුරප්පාඩු සංඛ ාව 70ට වැඩියි. පරිපාලන 
ෙසේවෙය් අංක Iහි පුරප්පාඩු තනතුරුවල වැඩ දැනට තාවකාලික 
වශෙයන් ආවරණය කරනු ලබන්ෙන්, II වන ෙශේණිෙය් ෙහෝ III 
වන ෙශේණිෙය් නිලධාරින්. දකුණු පළාෙත් විදුහල්පතිවරුන්ෙග් 
පුරප්පාඩු සංඛ ාවත් 400ට වැඩියි. ෙම්ක බරපතල තත්ත්වයක්.  
එම නිසා ෙමම පුරප්පාඩු කඩිනමින් පිරවිය යුතු ෙවනවා. දකුණු 
පළාෙත් පමණක් පන්ලක්ෂ දාහතරදාහක් විතර දරුවන් ඉන්නවා.  
ෙම් අඩුපාඩුව නිසා ඇති වන පතිවිපාකය ඔබතුමාටත් ෙත්ෙරනවා. 
ෙම් සඳහා ගත යුතු කඩිනම් කියා මාර්ගය ෙමොකක්ද? අපි රාජ  
ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් තීන්දුව එනෙතක් ඉන්න එකද? ඒ සඳහා 
දින වකවානුවක්  නියම කර ගන්නත් බැහැ. ෙමොකක්ද ෙම් සඳහා 
අපට ගන්න පුළුවන් කඩිනම් කියාමාර්ගය? 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කියන කාරණය අපිත් ෙහොඳින් 

අවෙබෝධ කරෙගනයි තිෙබන්ෙන්. ෙම් පුරප්පාඩු ෙමපමණ 
පමාණයක් ඇති ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙම් වසර තුළ පමණක් 
ෙනොෙවයි. අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන මන්තීතුමා අධ ාපන 
ඇමති හැටියට ඉන්න කාලෙය් පවා කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් පුරප්පාඩු 
පුරවලා තිබුෙණ් නැහැ.  දැන්  තිෙබන්ෙන්, ඒ විධියට වසරක් පාසා 
දිගින් දිගටම එකතු වුණ පුරප්පාඩු. දැන් 800 ගණනක් පුරප්පාඩු 
තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම අෙප් ෙල්කම්තුමාත්, මමත් දැන් ෙම් 
ගැටලුව විසඳන්න ෙපෞද්ගලිකවම මැදිහත්  ෙවලා සිටිනවා. 
ඇත්තටම රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාවට  බලපෑම් කිරීමට අපට 
හැකියාවක් නැහැ. නමුත් අපි ඉල්ලීමක් කළා, ඉක්මනින් ඒ 
නිර්ෙද්ශය එවන්න කියලා. මම දන්න විධියට  ඉතා ඉක්මනින් ඒ 
නිර්ෙද්ශය ලැෙබනවා. එන සතිය ෙවන ෙකොට ලැෙබන්න ඉඩ 
තිෙබනවා. එෙහම ලැබුෙණොත් ඒ විගසම ඒ බඳවා ගැනීම් කිරීමට 
අවශ  කටයුතු කරනවා. ෙමොකද, රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් 
අනුමැතියකින් ෙතොරව ගැසට් කරන්න අපට පුළුවන්කමක් නැහැ. 
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ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මෙග් අවසන් අතුරු පශ්නය ෙමයයි.  

ගරු ඇමතිතුමනි එදා බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතිතුමාත් -මම 
එතුමාෙග් කැබිනට් සගයකු විධියට දන්නවා- ආණ්ඩු පක්ෂය 
තුළදීත්, කැබිනට් මණ්ඩලය තුළදීත්  හැම දාම ෙම් සම්බන්ධෙයන් 
විශාල අරගළයක් කළා. එතුමාෙග් කාලෙය්ත් රාජ  ෙසේවා 
ෙකොමිෂන් සභාෙව් ෙම් අර්බුදය තිබුණා. නමුත් පුළුවන් තරම් 
ඉක්මනින් ඒ අරගළය නිමා කරගන්න පුළුවන්කම ලැෙබන්න 
කියලා මම ඔබතුමාට සුබ පතනවා. 

 ඒ ඉල්ලුම් කළ අය විධියට නම් හතරයි ඔබතුමා ඉදිරිපත් 
කෙළේ. ගරු ඇමතිතුමනි, මම ෙපෞද්ගලිකවම දන්නවා, මාතර 
දිස්තික්කෙය් ෙරෝහණ නානායක්කාර, ලක්ෂ්මන් රිදියගම වැනි 
පරිපාලන ෙසේවෙය් ඉතා දක්ෂ ෙජ ෂ්ඨ නිලධාරින් ෙම් තනතුරට 
ඉල්ලුම් කරලා තිෙබනවා. නමුත් ඔබතුමා පකාශ කළ නම් අතෙර් 
ඒ නම් නැහැ. 

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් නිර්ෙද්ශය කරලා තිෙබන්ෙන් අපි 

ෙනොෙවයි, දකුණු පළාත් සභාෙව් අධ ාපන ෙල්කම්වරයා සහ 
පළාත් අධ ාපන අධ ක්ෂවරයා. ඒ නිර්ෙද්ශය මත තමයි, සුදුසුකම් 
මත රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාව ඒ අවශ  තීරණය ගන්ෙන්. ඒක 
අෙප් තීරණයක් ෙනොෙවයි. ඒ අනුව ෙම් නම් හතර පමණයි 
නිර්ෙද්ශ ෙවලා තිෙබන්ෙන්. 

 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ගරු ඇමතිතුමනි, කරුණාකර අපි ෙම් කාරණය නිරවුල් කර 

ගනිමු. ෙම් පුරප්පාඩු සංඛ ාවට අඩු ගණෙන්  දැනට ඉන්න අය 
ෙකොන්තාත් පදනමින් බඳවා ගන්න කටයුතු කරන්න. 

 
ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඒකත් එෙහමයි. නමුත් අපි වහාම කළ යුතුව 

තිෙබන්ෙන් ෙම් පුරප්පාඩු 800 ගණන පිරවීෙම් කාර්යය කිරීමයි. 
එෙහම වුෙණොත් අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් තිෙබන ෙම් අඩු 
පාඩු විශාල පමාණයකට විසඳුම් ලැෙබනවා. එකම බාධාව හැටියට 
තිෙබන්ෙන් රාජ  ෙසේවා ෙකොමිෂන් සභාෙව් පරක්කුව පමණයි. 
අපි ඉතා ඉක්මනින් ඒ කටයුත්ත කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 
ෙවනවා. 

 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ෙහොඳයි, ෙබොෙහෝම ස්තුතියි.  
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු කථානායකතුමනි, ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමා ෙගන්  මට 

ෙපොඩි පැහැදිලි කිරීමක් කර ගන්න අවසර ෙදන්න. 
 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
අවසර ෙදනවාද, ගරු ඇමතිතුමනි? 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඔව්, ගරු කථානායකතුමනි. 
 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
ගරු අධ ාපන ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා කියපු කථාව ඇත්තයි. 

ඇත්තටම දැන් වසර ගණනාවකත් තිස්ෙසේ ෙම් කටයුත්ත ෙම් 
විධියට අසාධාරණ, අයුක්ති සහගත, අවුල් සහගත ආකාරයට 
සිද්ධ ෙවනවා. ගරු ඇමතිතුමනි, විශාම ගිය නිලධාරින් නැවත 
ගැනීම සම්බන්ධෙයන් ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් අපි දන්නවා, 
අධ ාපන පරිපාලන ෙසේවෙය් I ෙශේණිය, II ෙශේණිය, III ෙශේණිය, 
යන ෙශේණිවල සිටින නිලධාරින් දැනටත් රට පුරාම කලාප 
ෙකොට්ඨාසවල සිටින බව. එක පැත්තකින් ඒ අය පිළිබඳව විධිමත් 
ෙලස සැලකිල්ලට ෙගන, ඒ ආධුනිකයන්ට යම් පුහුණුවක් 
ලබාදීලා ඔවුන්ට ෙම් අවස්ථාව සලසා ෙදන්න කටයුතු කරන්න 
අවශ යි. ගරු ඇමතිතුමනි, අෙනක් කාරණය තමයි,  
ඔබතුමන්ලාට තිෙබන චකෙල්ඛ අනුව I ෙශේණිය, II ෙශේණිය, III 
ෙශේණිය, යන ෙශේණිවල පුරප්පාඩුවලට ඉතාමත්ම ඉක්මනින් 
බඳවා ගන්න කටයුතු කරන්න. විවෘත තරග විභාග ඉක්මනින් 
පවත්වා ඒ කටයුත්ත කරන්න. එෙහම නැත්නම් ෙම්ක හැමදාමත් 
"අටුව කඩා පුටුව හදනවා" වාෙග් ෙවනවා.  ෙම්ෙකන් ෙලොකු 
අවුලක් සිද්ධ ෙවනවා.  

 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ගරු මන්තීතුමනි, කලාප අධ ක්ෂවරුන් සහ විවිධ 

තනතුරුලාභීන් තමයි රට වෙට්ම තිෙබන කලාප කාර්යාලවල 
සිටින්ෙන්. ඒ ෙගොල්ලන්ව ෙවනත් ස්ථානවලට මාරු කරලා ෙම් 
පුරප්පාඩු පුරවන්න ගිෙයොත් ඒ ස්ථාන කඩා වැෙටනවා. එම නිසා 
හැකි ඉක්මනින් කළ යුතු වන්ෙන් ෙම් පුරප්පාඩු අටසිය ගණන 
පිරවීමයි. අධ ාපන අමාත ාංශය ගත්ෙතොත් අධ ාපන පරිපාලන 
ෙසේවෙය් නිලධාරින් 36 ෙදෙනකුෙග් අඩුවක් තිෙබනවා. ඒ නිසා 
සමහර අංශ ෙකෙරහි පරිපාලන වශෙයන් අපිටත් ගැටලු ඇති 
ෙවලා තිෙබනවා. නමුත් මම හිතන විධියට  අධ ාපන පරිපාලන 
ෙසේවෙය් නිලධාරින්ෙග් පුරප්පාඩු පුරවන එක තමයි ඉක්මනින් 
කළ යුතු වන්ෙන්. ෙමොකද, ඔවුන්ව මාරු කරන්න ගි ෙයොත් මීට 
වඩා බරපතළ ගැටලුවලට මුහුණ ෙදන්න සිද්ධ ෙවනවා.  

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
විවිධ පුද්ගලයින්ෙග් මතිමතාන්තර මත ඒ කාර්යාලවල ඉන්න 

සමහර අයට ෙදන්ෙන් නැහැ. එවැනි ගැටලු තිෙබනවා.  
 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
ඇත්ත වශෙයන්ම ෙම් ගැටලුව ෙවලා තිෙබන්ෙන් පළාත් සභා 

යටෙත්යි. ෙබොෙහෝ විට කලාප අධ ාපන කාර්යාල පළාත් සභා 
යටෙත් තමයි පාලනය වන්ෙන්. එම නිසා තමයි ෙම් පශ්නය ඇති 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. සමහර විට පළාත් සභාවලින් නිදහස් කරලා 
එවන්ෙන් නැහැ.  

 

ගරු නිහාල් ගලප්පත්ති  මහතා 
(மாண் மிகு நிஹால் கலப்பத்தி) 
(The Hon. Nihal Galappaththi) 
පළාත් අධ ාපනය ෙනොවුණත් කමක් නැහැ, ඒ 

සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න. ඔබතුමා  
ෙන් අධ ාපන ඇමතිතුමා. එම නිසා එයට අනිවාර්යෙයන්ම 
මැදිහත් ෙවන්න.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා 
(மாண் மிகு அக்கில விராஜ் காாியவசம்) 
(The Hon. Akila Viraj Kariyawasam) 
අවධානය ෙයොමු කරලායි තිෙබන්ෙන්. නමුත් දහතුන්වන 

ආණ්ඩුකම ව වස්ථා සංෙශෝධනය යටෙත් අපට අයත් බලතලයි, 
පළාත් සභාවලට අයත් බලතලයි තිෙබනවා. එම නිසා පළාත් 
සභාවලයි ෙම් පශ්නය තිෙබන්ෙන්. උපෙද්ශක කාරක සභාෙව්දී 
ෙම් පිළිබඳව කථා කරමු. 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමනි, ඒ සම්බන්ධෙයන් ඔබතුමාෙග් අවධානය 

ෙයොමු කරන්න.  

ඊළඟට පධාන කටයුතු ආරම්භෙය්දී ෙයෝජනා.  
 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් කටයුතු 
பாரா மன்ற அ வல் 

BUSINESS OF THE PARLIAMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා (උසස් අධ ාපන හා 
මහාමාර්ග අමාත තුමා සහ පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
සභානායකතුමා) 
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல - உயர்கல்வி மற் ம் 
ெந ஞ்சாைலகள் அைமச்ச ம் பாரா மன்றச் சைப 

தல்வ ம்) 
(The Hon. Lakshman Kiriella - Minister of Higher Education 
and Highways and Leader of the House of Parliament) 
I move,  
 
“That December 03rd Thursday, 04th Friday, 05th Saturday, 07th 
Monday, 08th Tuesday, 09th Wednesday, 10th Thursday, 11th 
Friday, 12th Saturday, 14th Monday, 15th Tuesday, 16th 
Wednesday, 17th Thursday, 18th Friday and 19th Saturday, 2015 be 
allotted days for the consideration of the “Appropriation Bill 
(2016)”. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

 

පාර්ලිෙම්න්තුෙව් රැස්වීම් 
பாரா மன்ற அமர்  

SITTINGS OF THE PARLIAMENT 
 
I 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  

 
“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2) 
of the Parliament, the hours of sittings of Parliament on allotted 
days for consideration of the “Appropriation Bill (2016)” from 
December 03rd Thursday to 19th Saturday, 2015 shall be 9.30 a.m. 
to 12.30 p.m. and 1.00 p.m. to 7.00 p.m.. At 6.30 p.m. paragraphs 
(5) and (6) of Standing Order No. 7 of the Parliament shall operate.” 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

II 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  

 
“That notwithstanding the provisions of Standing Order No. 70(2) 
of the Parliament and the motion agreed to by Parliament this day, 
the hours of sittings of Parliament on allotted days for consideration 
of the “Appropriation Bill (2016)” on Fridays, December 04th, 11th, 
and 18th, 2015 shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.30 p.m. to 
7.00 p.m.. At 6.30 p.m. paragraph (5) and (6) of Standing Order No. 
7 of the Parliament shall operate.” 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 

 
III 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  
 
“That notwithstanding the motions agreed to by Parliament this day 
and on Friday, November 06th, 2015, the hours of sitting of 
Parliament on Wednesday 02nd and Saturday 19th December, 2015 
shall be 9.30 a.m. to 12.30 p.m. and 1.00 p.m. to 5.00 p.m.. At 5.00 
p.m. Mr. Speaker shall adjourn the Parliament without question 
put.” 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
 

විසර්ජන පනත් ෙකටුම්පත, 2016 
ஒ க்கீட் ச் சட்ட லம், 2016 

APPROPRIATION BILL, 2016 
 

කල් තබන ලද විවාදය තවදුරටත් පවත්වනු පිණිස නිෙයෝගය 
කියවන ලදී.   

ඊට අදාළ පශ්නය [ෙනොවැම්බර් 20] 
"පනත් ෙකටුම්පත දැන් ෙද වන වර කියවිය යුතු ය'' [ගරු රවි 

කරුණානායක මහතා]  
පශ්නය යළිත් සභාභිමුඛ කරන ලදී.  
 

ஒத்திைவக்கப்பட்ட  விவாதம் மீளத் ெதாடங்குதற்கான கட்டைள 
வாசிக்கப்பட்ட .  

சம்பந்தப்பட்ட வினா - [நவம்பர் 20] 
"சட்ட லம் இப்ெபா  இரண்டாம் ைற 

மதிப்பிடப்ப மாக"  [மாண் மிகு  ரவி க ணாநாயக்க] 
வினா மீண் ம் எ த்தியம்பப்பட்ட . 
 

Order read for resuming Adjourned Debate on Question - [20th 
November] 

"That the Bill be now read a Second time".- [ The Hon. Ravi 
Karunanayake] 

Question again proposed. 
 

ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
The Hon. Gnanamuthu Srineshan. 
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ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கேள, வர  ெசல த் திட்டம் 

ெதாடர்பாக இந்த உயாிய சைபயிேல ேபசுவதற்கு எனக்கு 
அ மதியளித்த உங்க க்கு என  நன்றிையத் 
ெதாிவித் க்ெகாண் , வர  ெசல த் திட்டத்தின் இரண்டாம் 
வாசிப்  மீதான விவாதத் க்கு வ கின்ேறன். த ல் இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்தி ள்ள சாதகமான, பாதகமான 
விடயங்கள் பற்றி நாங்கள் மதிப்பீ  ெசய்யேவண் ய 
ேதைவயி க்கின்ற . ெபா ப் ள்ள எதிர்க்கட்சிையச் 
ேசர்ந்தவன் என்ற வைகயில், த ல் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தி ள்ள சாதகமான விடயங்கள் எைவெயன்பைத 
நாங்கள் டம்ேபாட் ப் பார்க்கேவண் ய நிைலயில் 
உள்ேளாம். அந்த வைகயில், இதைனப் பார்க்கின்றேபா , 
அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள் மீதான விைல குைறப்  என்ப , 
உண்ைமயிேல வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயமாக 
அைமந்தி க்கின்ற . கடந்தகால ஆட்சியின்ேபா  நாங்கள் 
எாிவா , பால்மா, ப ப் , ெவங்காயம் ேபான்றவற் க்கு 
அதிக விைல ெகா த்  வாங்கேவண் ய நிர்ப்பந்தமான 
சூழ்நிைல காணப்பட்ட . ஆனால், இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் அத்தியாவசியப் ெபா ட்கள் மீதான விைல 
குைறப்  என்ப , எங்க ைடய அ மட்ட மக்கள் ஓரள க்கு 
அதன் பலாபலன்கைள அ பவித் க்ெகாள்வதற்கு 
வாய்ப்பளிப்பதாக அைமந்தி க்கின்ற  என்பைத நான் 
இச்சைபயில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, ஒவ்ெவா  ேதர்தல் ெதாகுதியி ம் 
குைறந்தபட்சம் 5,000 கைள அைமத்தல் என்ப , 
உண்ைமயில் அத்தியாவசியத் ேதைவகளில் ஒன்றான ட்  
வசதிகள் இல்லாமல் வா கின்ற ஏதி கள் அல்ல  
வ ைமக்ேகாட் ன்கீழ் உழல்கின்றவர்க க்கு 
வரப்பிரசாதமாக அைம ெமன்  க கின்ேறன். 
இைதவிட ம், மைலயக மக்கள் என்  பார்க்கின்றேபா , 
அவர்கள் எம  சாித்திரத்தில் க்கியமான இடத்ைதப் 
பி க்கின்றார்கள். சாித்திரம் வ ம் அவர்கள் எம  
நாட் ன் வ மானத் க்காக உைழத் க்ெகாண் ந்தா ம், 
அவர்க ைடய வாழ்க்ைக வசதிகைளப் ெபா த்தமட் ல், 
தாித்திரமான நிைலேய காணப்ப கின்ற . 'லயன்'களில் 
வா கின்ற அந்த மக்க க்குத் தனித்தனியான கைள 
அைமத் க்ெகா ப்ப  என்ப  வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயம். 
ெமாத்தத்தில் அவர்க க்கு இந்த வரப்பிரசாதம் 
கிைடக்கப்ெப மாக இ ந்தால், நாங்கள் ெபா ப் ள்ள 
எதிர்க்கட்சி என்ற வைகயில், அந்த நல்ல விடயத்ைதப் 
பாராட்டாமல் இ க்க யா .  

அ த்ததாக, ேசாிப் றங்களில் வா கின்ற மக்க க்கு 
100,000 ட்  அலகுகைள நிர்மாணித் க்ெகா ப்பெதன்ப , 
வ ைமப்பி யில் வா கின்ற அம்மக்களின் அத்தியாவசியத் 
ேதைவகளில் ஒன்றாகக் காணப்ப கின்ற, அ ப்பைட 
வாழ்வாதாரத் ேதைவக்கு இடமளிக்கின்ற ஒ  விடயமாக 
அைமந்தி ப்பைதயிட்  நாங்கள் மகிழ்ச்சியைடகின்ேறாம்; 
இந்த விடயத்ைத ம் வரேவற்கின்ேறாம்.  

அேதேவைளயில், ம பான வாி அதிகாிக்கப் 
பட் ப்பதான  ஒ  வைகயில், எங்க ைடய மக்கள் 
ம க்கு அ ைமயாகக்கூ ய நிைலக்குத் தள்ளப்ப வைதத் 
தவிர்க்கக்கூ ய ஒ  விடயமாக அைம ம் என நான் 
நம் கின்ேறன். அேதேவைள, நிதியிைன ஈட்டேவண் ம் 

என்பதற்காக, நீங்கள் ம ச்சாைலகைள ம் 
ம க்கைடகைள ம் அதிகாித் க்ெகாண்  ெசன்றால், 
எங்க ைடய உண்ைமயான, உன்னதமான வளமாகப் 
ேபாஷிக்கப்ப கின்ற மனித வளமான  ம க்கு 
அ ைமயாகி, எங்க ைடய நாட் க்கு ஒ  ாியமான 
விைளச்சைலத் த வைதத் தவிர்க்கின்ற ஒ  நிைலேயற்ப ம் 
என்ப  உங்க க்குத் ெதாியேவண் ம். அந்த வைகயில், ம  
வாியிைன அதிகாிப்பதன் லமாக சிலேவைளகளில் ம ப் 
பாவைனயாளர்கைளக் கட் ப்ப த்த மாக இ ந்தால், 
அ  வரேவற்கத்தக்க ஒ  விடயமாக அைம ம்.  

இைதவிட ம், தனியார் ைறயின க்கு 2,500 பா 
சம்பளம் அதிகாிக்கப்பட் க்கின்ற . கடந்த காலங்களில் 
அரசாங்க ஊழியர்க க்கு 10,000 பா சம்பளம் 
அதிகாிக்கப்பட்டேபா , தங்க க்கு அந்த வாய்ப் க் 
கிைடக்கவில்ைல என்  ஏங்கியவர்க க்கு இ  
ஓரள க்காவ  நிம்மதிையத் தரக்கூ ய விடயமாக 
அைமந்தி க்கும் என்  நான் க கின்ேறன்.  

அேதேவைள, ேபாைதப்ெபா ள் ஒழிப் , சி வர் 
பா காப்  ேபான்றவற்ைற ன்ென ப்பதற்காகக் 
கணிசமானள  நிதி ஒ க்கப்பட் க்கின்ற . உண்ைமயில் 
ேபாைதப்ெபா ள் பாவைனயான  எம  நாட் க்கு மிக ம் 
கஷ்டமான சூழ்நிைலைய உ வாக்கக்கூ ய ம் எம  
எதிர்காலச் சந்ததியினைர அழிக்கக்கூ ய ஒ  நிைலைமக்கு 
இட் ச் ெசல்லக்கூ ய மாகும். இந்த நிைலயில் 
சி வர்கைளப் பா காக்க ேவண் ம் என்ற எண்ணத் டன் 
ேபாைதப்ெபா ட்கைளக் கட் ப்ப த் வதற்கு நீங்கள் 
ஏற்ப த்திக்ெகாண்ட அந்தப் ெபாறி ைற ெவற்றியளிக்குமாக 
இ ந்தால், உண்ைமயில் அவர்கள் ஆ ைம ள்ள 
தைலவர்களாக, நாட் ற்கு ஆக்க ர்வமான ெசயல்கைளச் 
ெசய்யக்கூ யவர்களாக வ வதற்கு வாய்ப்பி க்கின்ற  
என்பைதக் கூறிக்ெகாள்கின்ேறன்.   

ேம ம், ெநல் க்கான உத்தரவாத விைல என்ற விடய ம் 
இங்கு ெசால்லப்பட் க்கின்ற . கடந்த காலத்தில் எம  
விவசாயிகைளப் ெபா த்தமட் ல் அவர்கள் வயல் நிலங்களில் 
உைழத் த் தங்களின் விைளச்சைலப் ெப க் 
கியேபாதி ம்கூட இ தியில் ெநல் க்கான உத்தரவாத 
விைல இல்லாத காரணத்தினால் அவர்கள் பாதிக்கப்ப கின்ற 
ஒ  நிைலைமையப் பார்க்கக்கூ யதாக இ ந்த . 
உண்ைமயில் ெநல் க்கான உத்தரவாத விைலயிைனப் 
ெபற் க் ெகா ப்பதன் லமாக - விவசாயிகளின் 
விைளச்ச க்கு உாிய வாய்ப்பிைனப் ெபற் க்ெகா ப்பதன் 

லமாக, அவர்கள  வாழ்க்ைகயி ம் மகிழ்ச்சிைய 
ஏற்ப த்தக்கூ யதாக இ க்குெமன நான் 
எதிர்பார்க்கின்ேறன். அேதேவைள, கடந்த காலத்தில் ெநல் 
உற்பத்தி ெசய்தேபா ம் அந்த ெநல்ைலப் பா காக்கக்கூ ய 
களஞ்சியங்கள் இல்லாத ஒ  ர்ப்பாக்கிய நிைல 
காணப்பட்ட . உண்ைமயில் அவர்கள் தம  
ெசல த்தானங்கைளக் கடந்  இலாபத்ைதப் ெப வதாக 
இ ந்தால், ெநல்ைலச் சந்ைதப்ப த்தேவண் ய 
ேவைளவைரக்கும் -அதற்குாிய விைல அதிகாிக்கும்        
வைரக்கும்- ெநற்களஞ்சியங்களில் ைவத் ப் 
பா காப்பதன் லம் அதைனச் சாத்தியமாக்கலாம். 
உண்ைமயில் அவர்கள  உற்பத்திையப் பா காக்கும் 
வைகயில் ெநற்களஞ்சியங்கள் அைமத் க் ெகா க்கப்ப ம் 
என்  கூறப்பட் க்கின்ற விடயம் சாத்தியப்ப மாக 
இ ந்தால் எம  விவசாயிகள் இதைன ெவகுவாக 
வரேவற்பார்கள்.   
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இைதவிட ம் மீன்பி த் ைற சார்பான ைற கங்கைள 
அபிவி த்தி ெசய்வ  என்ற விடய ம் மாணவர்க க்குக் 
கடன் வசதி டாக ம க்கணனிகைளப் ெபற் க்ெகா த்தல் 
என்ற விடய ம் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் மதிப்பீட்  
ாீதியாக நாங்கள் தி ப்திப்படக்கூ ய ஒ  விடயமாக 
அைமந்தி ப்பைத நாங்கள் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறாம்.   

அேதேவைள, மக்கள் பிரதிநிதி என்ற வைகயில் இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தில் காணப்ப கின்ற தி ப்தியீனங்கள், 
குைறபா கள் பற்றி ம் நான் இங்கு கூறேவண் ய ேதைவ 
இ க்கின்ற . அந்த வைகயில், கடந்த காலத்தில் 
விவசாயிக க்கு வழங்கப்பட்  வந்த உரமானியம் இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தில் ம க்கப்பட் ப்ப ேபால் ெதாிகின்ற . 
இ  விவசாயிக க்கு மன உைளச்சைல ஏற்ப த்தக்கூ ய ஒ  
விடயமாக அைமந்தி க்கும் என்பைத அைமச்சர் அவர்களின் 
கவனத்திற்குக் ெகாண் வர வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம், ேதசியப் ெபா ளாதாரப் பா காப்பின்ைம 
என்கின்ற ஒ  விடய ம் சுட்டக்காட்டப்பட ேவண் யதாக 
இ க்கின்ற . அதாவ , ேதசியப் ெபா ளாதாரத்தில் எம  
உந் சக்தியான உள்நாட்  உற்பத்தியாளர்கள் 
பாதிக்கப்படாத விதத்தில் ெவளிநாட்  தலீட்டாளர்கைளக் 
கவரேவண் ய ேதைவ எங்க க்கி க்கின்ற . ெவளிநாட்  

தலீட்டாளர்கைளக் கவர ேவண் ம் என்ற ஒ  
ெபாறி ைறக்காக நாங்கள் உள்நாட்  உற்பத்தியாளர்கைளக் 
கஷ்டப்ப த் வதாக இ ந்தால், அவர்கள் சில ேவைளகளில் 
மனத் யர் அைடயக்கூ ய ஒ  நிைலைம ம் ஏற்படலாம். 
எனேவ, இந்த விடயத்தி ம் நாங்கள் கவனம் 
ெச த்தேவண் யி க்கின்ற .  ேம ம், ஊழியர் ேசமலாப 
நிதியம், ஊழியர் நம்பிக்ைக நிதியம் ேபான்ற விடயங்கைள 
நாங்கள் கவனமாகக் ைகயாள ேவண் ய ேதைவயி க்கின்ற  
என்பைத ம் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.   

இைதவிட, ஏற்ெகனேவ இந்தச் சைபயில் கூறப்பட்ட 
விடயம்தான் வாகன ைகப் பாிேசாதைன என்  
ெசால்லப்ப கின்ற விடயம். இ  சம்பந்தமாக மாண் மிகு 
நிதியைமச்சர் அவர்கள் " ச்சக்கர வண் க க்கும் இரண்  
சக்கர உந் ளிக க்கும் ைகப் பாிேசாதைனக்கான 
கட்டணம் அதிகாிக்கப்படமாட்டா " என்  
குறிப்பிட் ந்தார். இ ந்தா ம், ந த்தர வர்க்கத்தில் 
காணப்ப கின்றவர்கள் சிறியளவான நான்கு சக்கர 
வாகனத்ைதப் பயன்ப த் பவர்களாக இ ப்பார்கள். 
இப்ப ப்பட்டவர்க க்கு இந்தப் ைகப் பாிேசாதைனக் 
கட்டண அதிகாிப்  ஒ  கஷ்டத்ைதத் த கின்ற விடயமாக 
அைமந்தி க்கும் என்பைத இந்த இடத்தில் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.   

ேம ம்,  வடக்கு, கிழக்குப் பகுதிகைள 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு த்தத்தின் லமாக 
எங்க ைடய இைளஞர்- வதிகள் பாதிக்கப் பட் க் 
கின்றார்கள்; ெபற்ேறார்கள் பாதிக்கப்பட் க்கின் றார்கள். 
இவ்வாறான ஒ  சூழ்நிைலயில் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் லமாக அந்த மக்க க்கு ஏதாவ  நன்ைம 
கிைடக்குெமன்ற அல்ல  விேசடமான கவனிப் க்கள் 
கிைடக்குெமன்ற எதிர்பார்ப் க் காணப்பட்ட . ஆனால், அந்த 
எதிர்பார்ப் க்குாிய விேசடமான ேவைலத்திட்டங்கள் எ ம் 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் இடம்ெபற்றி ப்ப ேபால் 
ெதாியவில்ைல. உண்ைமயில் நல்லாட்சி மலரேவண் ம் 
என்பதற்காகப் பல்ேவ பட்ட அச்சு த்தல்க க்கு மத்தியி ம் 

அவர்கள் ணிந் ெசன்  தம  வாக்குகைளப் பதி ெசய்  
இந்த அரசாங்கம் பதவிக்கு வ வதற்கு ஒ  நல்ல 
வரேவற்பிைன உவந்தளித்தி ந்தார்கள். இவ்வா  
வாக்குகைளப் பதி  ெசய்தவர்கள் இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தின் லமாக தங்களின் பக்கமாக ம் க ைணக்கண் 
திறக்குமா என்ற எதிர்பார்ப்ேபா  இ ந்தேவைளயில், வடக்கு, 
கிழக்கில் விேசடமாக அப்ப யான அபிவி த்தித் திட்டங்கள் 
பற்றிக் குறிப்பிடவில்ைல. 

ேம ம், கடந்த ஆட்சியின்ேபா  'வடக்கின் வசந்தம்', 
'கிழக்கின் உதயம்' என்ற வார்த்ைத ஜாலங்கள் காட்டப்பட் , 
பாைதகள் அைமக்கப்பட் ந்தன; அதேனா  பாலங்க ம் 
ேபாடப்பட் ந்தன. ஆனால், இந்த carpet தி அைமப்ைப 
எ த் க்ெகாண்டால், எல்லா இடங்களி ம் ஒேர மாதிாியாக 
இைவ இடப்படவில்ைல. குறிப்பாக, மண் ைனத் ைறக்கு 
அப்பால் ெசல் கின்ற மகிழ த்தீ  தியின் carpet ேபாட்ட 
பகுதி தகர்ந்  வாகனங்கள் ெசல்ல யாத அள க்கு அதன் 
நிைல ேமாசமானதாகக் காணப்ப கின்ற . எனேவ, இந்த 

திகைளச் ெசப்பனிடேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . 
ஆயி ம், பாைத அைமப் கள் பற்றிச் சு க்கமாகச் 
ெசால்லப்ேபானால், பாைதகள், பாலங்கள் லமாக மட் ம் 
அங்கு மக்கள் எதிர்ேநாக்கிய கஷ்டங்கைளத் 
தீர்த் விட யா . றவயமான அபிவி த்திகைளவிட 
அகவயமாக மக்கைளக் கவரக்கூ ய ெசயற்றிட்டங்கள் 
மக்க க்கு நன்ைமயைடயக்கூ ய விதத்தில் 
ெசன்றைட ம்ேபா தான் கூ தலான பயன்கைள அவர்கள் 
அ பவிக்கக்கூ யதாக இ க்கும். 

இதைனவிட, அரச ஊழியர்க க்கான சம்பளம் 
ெதாடர்பாக ேதர்தல் விஞ்ஞாபனத்தில் குறிப்பிட்டதன் 
பிரகாரம், கடந்த இைடக்கால வர  ெசல த் திட்டத்திேல 
10,000 பாயாக அக்ெகா ப்பன  அதிகாிக்கப் 
பட் ந்தேபாதி ம் அதைனத் தங்க ைடய அ ப்பைடச் 
சம்பளத்ேதா  கூட் வதன் லம் எதிர்கால ஓய் தியத்தி ம் 
இந்த அதிகாிப்  என்ப  பய திமிக்கதாக இ க்குெமன்  
அவர்கள் ஏேகாபித்த விதத்தில் எதிர்பார்த்தி ந்தார்கள். 
ஆனால், அ  ெவ மேன ஒ  ேமலதிகக் ெகா ப்பன ேபால் 
அைமந்தி க்கின்றேதெயாழிய, அ  அ ப்பைடச் 
சம்பளத்ேதா  கூட்டப்படாமல் இ ப்பெதன்ப , அவர்கள் 
உைழத் க் கைளத்  ஓய் ெபற்  ெசல்கின்ற ேவைளயில் 
அதன் பயைன அந்த ஓய் தியத்தின் லம் ெபற யாத ஒ  
நிைல காணப்பட ஏ வாகும் என்பைத ம் இச்சந்தர்ப்பத்திேல 
உங்களின் கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன்.  

எங்க ைடய மட்டக்களப்  பிரேதசத்தில், குறிப்பாக 
ெவல்லாெவளி, மண் ைன ேமற்கு, ஏறா ர்பற் , 
ேபாரதீ ப்பற்  ஆகிய பிரேதச ெசயலகப் பிாி களி ம் 
வாகைர சார்ந்த பிரேதசங்களி ம் காட்  யாைனகளினால் 
ஏற்ப ம் அனர்த்தங்கள் அதிகாித் க்ெகாண்  ெசல்கின்றன. 
இந்த அனர்த்தங்களின்ேபா  கர்ப்பிணித் தாய்மார்கூட 
ப யாகியி க்கின்றார்கள். ஆனால், இந்த அனர்த்தங்கைளத் 
த ப்பதற்குாிய நடவ க்ைககள் ஆைம ேவகத்தில் 
நகர்ந் ெகாண் ப்பைத எங்களால் அவதானிக்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . யாைனகள் எத்தைன அனர்த்தங்கைளப் 

ாிந்தா ம் அைவ பா காக்கப்பட ேவண் ெமன்ற சிந்தைன 
இ க்கின்ற அேதேவைளயில், இந்த த்தத்தினால் பாதிக்கப் 
பட்ட மக்கள் கா  கரம்ைபகளி ம் சந் ெபாந் களி ம் 
வா கின்றேபா  அவர்களின் பா காப்பிற்குாிய 
நடவ க்ைககள் உாிய விதத்தில் ெசய்யப்படவில்ைல. ஆகேவ,  
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் அம்மக்க க்குத் தகுந்த 
பா காப்பளிக்கக்கூ ய விதத்தில் நடவ க்ைககைள 
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ேமற்ெகாள்வதற்கான ஒ க்கீ கள் வழங்கப்படேவண் ம் 
என்பைத ம் இந்த இடத்தில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். 

ெபா மக்கள் பல தடைவகள் யாைனகளினால் 
பாதிக்கப்பட்  எங்களிடம் வந்  ைறப்பா  
ெசய்தி க்கிறார்கள். நாங்க ம் உாிய அைமச்சேரா  
ெதாடர் ெகாண்டால், உடன யாக அதற்கான நடவ க்ைக 
எ க்கப்ப வதாக உத்தரவாதம் அளிக்கப்ப ம். 
அந்தவைகயில் மத யாைனகைளப் பி த்  அடர்ந்த 
கா க க்குக் ெகாண் ெசல்ல ள்ளதாகக் கூறப்பட்டா ம், 
நான் அறிந்தவைர ஒேரெயா  யாைன மாத்திரம் அவ்வா  
ெகாண் ெசல்லப்பட்ட . அதற்காக நன்றிையக் 
கூறிக்ெகாள்வேதா , இனிவ ம் காலங்களி ம் எங்க ைடய 
மக்கள் யாைனகளால் பாதிக்கப்பட் , உைடைமகள் 
நிர் லமாக்கப்ப கின்ற அந்த அபாயகரமான சூழ ந்  
அவர்கைளப் பா காப்பதற்கு உாிய நடவ க்ைககைள 
எ க்கேவண் ெமன்  இந்த இடத்திேல  உங்களிடம் 
இைறஞ்சிக் ேகட்கின்ேறன்.  

வடக்கு, கிழக்கு அபிவி த்திக்காக 14 மில் யன் பாய் 
ஒ க்கப்பட் ப்பைத நாங்கள் வரேவற்கின்றேபாதி ம், 
அங்கு நைடெப ம் அபிவி த்தி என்ப  ெவ மேன கடந்த 
காலத்தில் நடந்த ேபான்  பாலங்கேளா ம் பாைதகேளா ம் 
மட் ம் நின் விடக்கூ ய அபிவி த்தியாக இ க்க யா . 
வடக்கு, கிழக்ைகப் ெபா த்தமட் ல் த்தத்தால்  அளவில் 
பாதிக்கப்பட்ட பிரேதசங்களாக அப்பிரேதசங்கள் காணப் 
ப கின்றன. அங்கு த்தத்தின் ன்னர் காணப்பட்ட 
ெதாழிற்சாைலகள்கூட இயங்க யாத நிைலயில் 

டக்கப்பட் ள்ளன. உதாரணமாக, மட்டக்களப்  
வாைழச்ேசைனயி ள்ள காகிதத் ெதாழிற்சாைலயான  கடந்த 
காலத்தில் 3,000-4,000க்கு இைடப்பட்ட ெதாைகயானவர் 
க க்குத் ெதாழில் வாய்ப்பிைனக் ெகா த்  எத்தைனேயா 
கு ம்பங்கள் வாழ்வதற்கு வழிவைககைளச் ெசய்த . அ  
மட் மல்லாமல், த்த காலத்தில்கூட சிறப்பாக இயங்கிய இந்த 
ெதாழிற்சாைலயான  1996களில் ேதசிய அளவில் உற்பத்தி 
வி திைனப் ெபற் க்ெகாண்ட ஒ  ெதாழிற்சாைலயாக ம் 
காணப்பட்ட .  இன்  இந்தத் ெதாழிற்சாைல 

டப்பட் க்கின்ற ஒ  நிைலயில் 129 ெதாழிலாளர்கள் 
தங்க ைடய ேவைலக்காக ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
நல்லாட்சி நில கின்ற இந்தக் காலத்தில் நல்ல 
ெப மானங்கைள எம  மக்கள் எதிர்பார்த்  நிற்கின்றார்கள். 
எனேவ, வரலாற் ப் கழ்ெபற்ற, ெப ம்பாலாேனா க்கு 
வாழ்வாதாரத்ைத ஈட் க்ெகா த்த அந்தக் காகிதத் 
ெதாழிற்சாைல உடன யாகத் திறக்கப்ப வதற்கு நடவ க்ைக 
எ க்கப்பட ேவண் ம். கடந்த காலத்தில் தங்கள  
சம்பளத்ைதப் ெபற் க்ெகாள்வதற்காக அவர்கள் நீண்ட 
காலமாக ேவைலநி த்தப் ேபாராட்டங்கைள, சத்தியாக்கிரகப் 
ேபாராட்டங்கைள நடத்தியி ந்தேபா ம்கூட, சம்பந்தப்பட்ட 
அைமச்சர்கள் அந்த இடத்திற்குச் ெசன்  உாிய 
உத்தரவாதத்திைன வழங்காத  அவர்க க்கு ெப ம் 
மனவ ையக் ெகா த்த ஒ  விடயமாக அைமந்தி ந்தைத 
இந்தச் சைபயில் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

இைதவிட ம், அங்கு த்தத்திற்கு ற்பட்ட காலத்தில், 77-
78களில், மண் ாில் ஓட் த் ெதாழிற்சாைலெயான்  
இயங்கிவந்த . அந்தத் ெதாழிற்சாைல இப்ேபா  

டப்பட் க்கிற . இ ப்ைபய ச்ேசைனயில் ஓர் ஓட் த் 
ெதாழிற்சாைலையத் திறப்பதற்கான நடவ க்ைக 
ேமற்ெகாள்ளப்பட் ந்த . அ ம்கூட ைககூடவில்ைல. 
ேம ம், அரச அச்சகத் தாபனெமான்றிைன சந்திெவளிப் 
பிரேதசத்தில் அைமப்பதற்கு  ெசய்யப்பட் ந்த . 
அதற்கான ஆயத்தேவைலக ம் நடந்தி ந்தன. ஆனா ம் அ  

ைகவிடப்பட் க்கிற . இப்ப யாக அங்குள்ள இைளஞர், 
வதிக க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைளப் 

ெபற் க்ெகா க்கக்கூ ய அேநகமான ேலாபாயங்கள் 
ைகவிடப்பட்ட நிைலயில் காணப்ப கின்றன. இன்ைறய 
ஆட்சி ஒ  நல்லாட்சி என்  கூறப்ப கின்ற . நல்லாட்சி 
என்ப  ேகாட்பா கேளா  நின் விடாமல் ெசயற்பா களாக 
மக்கைளச் ெசன்றைடய ேவண் ம். அப்ப ச் ெசன்றைடய 
ேவண் மாக இ ந்தால் அங்கி க்கின்ற இைளஞர், 

வதிக க்கு உாிய ேவைலவாய்ப்பிைனப்  ெபற் க் 
ெகா க்கக்கூ ய ாித திட்டங்கள் ேமற்ெகாள்ளப்பட 
ேவண் யி க்கின்றன. இந்த வர  ெசல த் திட்டத்திைனப் 
ெபா த்தமட் ல், இந்தத் ெதாழிற்சாைலக க்கு 
ஆக்க ர்வமான ஒத் ைழப்ைப வழங்கி அவற்ைற மீள 
இயங்கச் ெசய்வதற்குாிய நடவ க்ைககள் பற்றி அதிேல 
கூறப்பட் ப்பதாக எனக்குத் ெதாியவில்ைல. ஆகேவ, 
ஓட் த் ெதாழிற்சாைலகள், காகிதத் ெதாழிற்சாைல மற் ம் 
அாிசி ஆைலகள் ேபான்றவற்ைற அந்தந்த இடங்களில் 
இயங்கச்ெசய்வதன் லமாக இைளஞர், வதிக க்குாிய 
ெதாழில்வாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா க்க ம். 

அ த்ததாக, இன் ெமா  விடயத்ைத ம் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாக, கால்நைட உற்பத்திக்குப் 
ெபயர்ேபான இடமாகக் காணப்ப கின்ற மட்டக்களப்பில் 
பா ற்பத்தித் ெதாழிற்சாைலெயான்  இல்லாத குைற 
காணப்ப கின்ற . இந்த விடயத்தி ம் கவனம் 
ெச த்தேவண் ம் என்பைத நான் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், பட்டதாாிக ைடய பிரச்சிைன பற்றி ம் ெசால்ல 
ேவண் ம். கடந்த காலத்தில் ேவைலவாய்ப்  விடயத்தில 
அவர்கள் பாாிய எதிர்பார்ப் க்கேளா  இ ந்தார்கள். 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத  எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு 
கிட்டத்தட்ட 1,800 ேவைலயற்ற பட்டதாாிகள் 
காணப்ப கின்றார்கள். இந்த இடத்தில் ேபராசிாியெரா வர் 
குறிப்பிட்ட ஒ  விடயம் எனக்கு ஞாபகத் க்கு வ கின்ற . 
அரசின் லமாக பாடத்திட்டங்கள் வகுக்கப்ப கின்றன. 
என்ெனன்ன பாடங்கள் எ க்கப்பட ேவண் ெமன்ப ம் 
தீர்மானிக்கப்ப கின்றன. இவ்வா  தீர்மானிக்கப்பட்டதன் 
பின்னர், அரசின் திட்டத்திற்கைமவாக அந்தப் பாடெநறிையக் 
கற் , அவர்கள் பட்டச் சான்றித டன் ெவளிேயறி ேவைல 
வாய்ப் க்க க்குச் ெசல்கின்றேபா , "ெதாழில் இ க்கின்ற  
என்றா ம், நீங்கள் கற்ற பாடத்திற்குாிய ெதாழில் இங்கு 
இல்ைல" என்  ம த க்கப்ப வதாக அந்தப் ேபராசிாியர் 
சுட் க்காட் யி ந்தார். அந்த வைகயில், உண்ைமயில் 
எங்க ைடய பாடத்திட்டத்திற்கைமவாகப் பாடங்கைளக் 
கற் க்ெகாண்டவர்க க்கு உாிய ெதாழில்வாய்ப் க்கைள 
ஏேதா ஒ  விதத்தில் ேத க்ெகா க்க ேவண் ய தார்மீகப் 
ெபா ப்  அரசுக்கு இ க்கின்றெதன்பைத இந்த இடத்தில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

இைளஞர்களின் மத்தியில் ஏற்ப கின்ற விரக்தி நிைல 
மற் ம் அவர்களின் மனங்களில் பிரவாகம் எ க்கின்ற கல் 
நிைல என்பன அவர்கைள வித்தியாசமாகச் சிந்திப்பதற்கும் 
வித்தியாசமான வழிகளில் அவர்கள் தங்க ைடய பாைதகைள 
வகுத் க்ெகாள்வதற்கும் வழிேகா கின்ற . எனேவ, 
ெபா ப் ள்ள நல்லாட்சி அரசாங்கம் என்ற வைகயில்,  
இைளஞர் வதிகளின் மனம் பாதிக்கக்கூ ய விதத்தி ம் 

றி க்குள்ளாகக்கூ ய விதத்தி ம் விரக்தியைடயக்கூ ய 
விதத்தி ம் அவர்க ைடய எதிர்காலம் அைமவதற்கு 
இடமளிக்கக்கூடாெதன்பைத நான் இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  
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ேம ம்,  இைளஞர், வதிகள் நீண்டகாலமாக                              
-பல்லாண் களாக- சிைறகளில் வா க்ெகாண் க் 
கின்றார்கள் என்ற விடயம் அ க்க  இந்தச் சைபயில் 
கூறப்ப கின்ற . உண்ைமயில் பாாிய குற்றங்கள் 
ெசய்தவர்கள் ெவளியில் சுதந்திரமாகத் திாிவ ம் சிறிய 
குற்றங்கள் இைழத்தவர்கள் அைடக்கப்பட் ப்ப ம் 
ேவதைனையத் த கின்ற ஒ  விடயமாக இ க்கின்ற . இந்த 
இடத்தில் எனக்கு சட்டம் பற்றிய ஒ  க த்  ஞாபகத் க்கு 
வ கின்ற . அதாவ , "சட்டம் என்ப  சிலந்தி வைல. இந்தச் 
சிலந்தி வைலையப் ெப ம்பா ம் வண் கள், குளவிகள் 
அ த் விட் த் தப்பித் ச் சுதந்திரமாக நடமா த் திாிகின்றன. 
ஆனால், பல னமான ஜந் க்கள் இந்தச் சிலந்தி வைலயில் 
அகப்பட்  அப்ப ேய தங்க ைடய உயிைரக்கூட 
மாய்த் க்ெகாள்கின்றன" என்பதாகும். உண்ைமயில் சட்டம் 
என்ற இந்தச் சிலந்திவைலைய அ த் விட்  இன்  
ெவளியில் சுதந்திரமாக நடமா க்ெகாண் க்கின்ற பாாிய 
குற்றவாளிகள் இ க்கத்தக்கதாக, சின்னஞ்சிறிய 
விடயங்கைளக் க த்திற்ெகாண்  சிறிய குற்றங்கள் 
இைழத்தவர்கைள இந்தச் சிைறயில் அைடத்  
ைவத்தி ப்பதான , அந்த இைளஞர்கள் மத்தியில் 
மைறகணியமான ஒ  மனப்பாங்கிைன உ வாக்குவதற்கும் 
தாங்கள் பழிவாங்கப்ப வதாக அவர்கள் உணர்வதற்குமான 
வாய்ப்ைப ஏற்ப த் கின்ற . எனேவ, நல்லாட்சிைய 
எதிர்பார்க்கின்ற எங்கள் மக்கள் மத்தியில் இந்த விடயத்தில் 
கூ தலான கவனம் ெச த்தி, அதைனச் சாியான விதத்தில் 
ைகயாள ேவண் ம் என்பைத ம் நான் இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், இந்தப் ேபாாினால் ஏற்பட்ட விைள களாக 
அங்க னமாக்கப்பட்டவர்கள், தங்க ைடய தைலவர்கைள 
இழந்தவர்கள், தங்க ைடய பிள்ைளகைள இழந்தவர்கள், 
காணாமற்ேபானவர்கள், கடத்தப்பட்டவர்கள், விேசட 
ேதைவக்குாியவர்களாக ஆக்கப்பட்டவர்கள் என்  பல 
தரப்பினர் காணப்ப கின்றார்கள். இந்த நல்லாட்சியின் 

லமாக இப்ப யான பல்ேவ பட்ட தரப்பினாின் மனங்களில் 
வசந்தம் சக்கூ ய விதத்தில் அவர்க க்கான 
நலத்திட்டங்கைளச் ெசயற்ப த்த ேவண் ள்ள .  

கடந்த காலத்தில் எங்க ைடய மக்கள் ெவவ்ேவ  
இடங்களில் இ ந் ெகாண் ம் எந்தவிதமான பிரசாரம் 
இல்லாத நிைலயி ம்கூட,  ஆட்சி மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த 
ேவண் ம் என்பதற்காக மிக ம் க னமான நிைலயில், 
பல்ேவ பட்ட சவால்க க்கு மத்தியில், பல்ேவ பட்ட 
தாக்குதல்க க்கு மத்தியில், பல்ேவ பட்ட 
அச்சு த்தல்க க்கு மத்தியில் இந்த அரசாங்கம் 
அைமவதற்காக வாக்களித்தி ந்தார்கள். தங்க க்கு ஒ  
வி தைல கிைடக்க ேவண் ம்; தாங்கள் இயல்  வாழ்க்ைகயில் 
கலந்  ஏைனய மக்கைளப்ேபான்  வாழேவண் ம் 
என்பதற்காகத்தான் அவர்கள் அத்தைன ஆபத் க்கைள ம் 
கஷ்டங்கைள ம் எதிர்ேநாக்கி வாக்களித்  அந்த மாற்றத்ைத 
ஏற்ப த்தியி ந்தார்கள். எனேவ, இன் ம் தாமதிக்காமல் 
உாிய அைமச்சர்கள், உாிய அதிகாாிகள் சாியான கைள 
எ த்  எங்க ைடய மக்களின் வாழ்வில் ஒ  மாற்றத்ைத, ஒ  
வசந்தத்ைத ஏற்ப த்தக்கூ ய விதத்தில் ெசயற்பட ேவண் ம் 
என்  இந்த இடத்தில் நான் ேகட் க்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு, கிழக்ைக 
எ த் க்ெகாண்டால், அங்கு ெப ம்பாலான கு ம்பங்களில் 
வ ைம தாண்டவமா க் ெகாண் க்கின்ற . மட்டக்களப் ப் 

பிரேதசத்தில், அண்ைமக்காலமாக அ வைடயின்ேபா  
கூ த்ெதாழிலான அ வி ெவட் தைலப் பயன்ப த்தி 
தங்கள  வாழ்க்ைகைய வளப்ப த்திக்ெகாண் ந்த 
ெதாழிலாளர்க க்குக்கூட இன்  ெதாழில்வாய்ப்  இல்லாத 
ஒ  நிைலைம ஏற்பட் க்கின்ற . உண்ைமயில் அவர்கள் 

ன்னர் அ வி ெவட் வதற்கு மனித சக்திையப் 
பயன்ப த்தினார்கள். இப்ேபா  இயந்திரசாதனங்கள் 
ெகாண் வரப்பட்  இந்த அ விெவட் ம் ெதாழில் ஒ  
machinery levelஇல் நைடெப வதால் குறிப்பிட்ட 
ெதாழிலாளர்கள் தங்க ைடய ெதாழிைல இழந்த நிைலயில் 
காணப்ப கின்றார்கள். எனேவ, இப்ப யானவர்கள் விவசாய 

கத்தி ந்   ைகத்ெதாழில் கத் க்குள் ைழகின்ற ஒ  
நிைலக்குத் தள்ளப்ப கின்றேபா  ெதாழிற்சாைலகைள 
அைமக்க ேவண் ய  அவசியமாக இ க்கின்ற .  

மட்டக்களப்பி ள்ள கர யனா  விவசாயப் 
பண்ைணயான  கடந்த காலத்தில் ஆயிரக்கணக்கான 
கூ யாட்கள் ேவைல ெசய்த ஓர் இடமாகக் காணப்பட்ட . 
அந்த விவசாயப் பண்ைண கடந்தகால த்தத்தினால் 
பாதிக்கப்பட்  உ க்குைலந்த நிைலயில் காணப்ப கின்ற . 
ஆனா ம் அ   இப்ேபா  பகுதியளவில் 
இயங்கிக்ெகாண் க்கின்ற . விவசாயம் சார்ந்த அந்தப் 
பிரேதசத்தில் அந்த விவசாயப் பண்ைணைய மீள அைமத் , 
அதன் லமாக எங்க ைடய விவசாயிகள் எதிர்காலத்தில் 
தங்க ைடய வாழ்க்ைகையச் ெசழிக்க ைவப்பதற்குாிய 
விதத்தில் ேவண் ய நடவ க்ைககைள ெகளரவ விவசாய 
அைமச்சர் அவர்கள் எ க்க ேவண் ம் என்பைத அவர  
கவனத்திற்குக் ெகாண் வ கின்ேறன்.  

இன் ம் ெசால்லப்ேபானால், எங்க ைடய வளப் பகிர்  
விடயத்தில்கூட ஒ  பாரபட்சமான நிைல காணப்ப கின்ற . 
மட்டக்களப்ைப எ த் க்ெகாண்டால், மட்டக்களப்  இ  
கண்டங்களாக, இரண்  ண்டங்களாகக் காணப்ப கின்ற . 
வாவியின் ம  பக்கமாக ேமற்குக்கைர என்கின்ற 
ப வான்கைரப் பிரேதச ம் வாவியின் கிழக்குப் பக்கமாக 
எ வான்கைரப் பிரேதச ம் காணப்ப கின்ற . கடந்த த்த 
காலத்தின்ேபா  ேமற்குக் கைரயில் காணப்பட்ட பிரேதசம் 
கூ ய அள க்கு த்தத்தினால் பாதிக்கப்பட் க்கின்ற . 
உண்ைமயில் அந்தப் பிரேதசத்ைத ம் அந்தக் கிழக்குக்கைரப் 
பிரேதசத்ைத ம் இைணக்கக்கூ ய எந்தெவா  பால ம் 
இல்ைல. அம்பிளாந் ைறப் பாலம், மண் ர் பாலம், 
நாிப் ல்ேதாட்டம் பாலம், ங்கிலா ப் பாலம், சந்திெவளிப் 
பாலம் என்  அங்கு பல பாலங்கைள அைமப்பதன் 

லமாகத்தான் இரண்  ண்டங்களாகக் கிடக்கின்ற 
நிலப்பரப்பின் ஊடாக எம  மக்கள் பயணம் ெசய்  
தங்க ைடய எதிர்காலக் கல்வி வி த்திைய ம் சாி, 
ெபா ளாதார வி த்திைய ம் சாி, ேமற்ெகாள்ளக்கூ ய ஒ  
நிைலைம காணப்ப ம். எங்கைள அந்நியர் ஆண்ட 
காலத்தி ந்  இன் வைரக்கும் எங்க ைடய மக்கள் 

ண் க்கப்பட்ட நிலப்பரப்பி டாக -  நீர்நிைலகளி டாகப் 
- பயணம் ெசய்யக்கூ ய ர்ப்பாக்கிய நிைலயில் 
காணப்ப கின்றார்கள். இந்த நல்லாட்சிக் காலத்திலாவ  
இப்பாலங்கள் அைமக்கப்ப வதன் லமாக அவர்க ைடய 
பயணங்கள் ாிதப்ப த்தப்ப வதற்குாிய நடவ க்ைகயிைன 
எ க்கேவண் ெமன நான் இச்சைபயிடம்  ேவண் ேகாள் 
வி க்கின்ேறன்.  

எங்க ைடய விவசாயிகள், மீனவர்கைளப் 
ெபா த்தமட் ல், அவர்கள் அன்  பயன்ப த்திய அேத 
உபகரணங்கைள ைவத் க்ெகாண் தான் இன் ம் 
அத்ெதாழில்கைளச் ெசய் ெகாண் க்கின்றார்கள். 
அவர்க ைடய ெதாழிைல வி த்தி ெசய்யக்கூ ய 
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உபகரணங்கள் இன்ன ம் வழங்கப்படவில்ைல; ெதாழில் ட்ப 
ைறக ம் இன் ம் குத்தப்படவில்ைல. இந்த வர  

ெசல த் திட்டத்தில் ஓாி  இடங்களில் மீனவத் ைற கங்கள் 
அபிவி த்தி ெசய்யப்ப வதாகக் 
குறிப்பிடப்பட் ந்தேபாதி ம், மட்டக்களப்பி ள்ள 
ஆைரயம்பதி, க வங்ேகணி, தளவாய், கல்ல  ேபான்ற பாாிய 
அளவில் மீன்கைளப் பி க்கக்கூ ய இடங்களி ம் மீன்பி த் 

ைற கங்கள் அபிவி த்தி ெசய்யப்பட ேவண் ம். 
அதன் லமாக மீன் உற்பத்திைய அதிகாித் க்ெகாள்வதற்கு 
வாய்ப்  இ க்கின்ற  என்பைத ம் நான் இந்த இடத்தில் 
சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், கு நீர் பிரச்சிைன க்கியமான ஒ  
பிரச்சிைனயாக இ க்கின்ற . 21ஆம் ற்றாண் ம்கூட, 
எம  வடக்கு, கிழக்கி ள்ள மக்கள் கு நீர்ப் பிரச்சிைனக்கு 

கங்ெகா க்கின்றார்கள். அவர்கள் கு ப்பதற்கு நீர் 
இல்லாமல் சிரமப்ப கின்றார்கள் என்ற ெசய்தியிைன ம் நான் 
இச்சைபயில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். குறிப்பாகச் 
ெசால்லப்ேபானால், அங்கு உன்னிச்ைச என்ெறா  குளம் 
இ க்கின்ற . அக்குளத்தி ந்  நீரான , பல ைமல் 
ெதாைலவி ள்ள, 50-80 கிேலாமீற்றர்க க்கு அப்பாற்பட்ட  
பிரேதசங்க க்ெகல்லாம் விநிேயாகிக்கப்பட்டேபாதி ம், 
அக்குளத் க்கு அண்மித்தி க்கின்ற கிராமங்க க்கு இ வைர 
விநிேயாகம் ெசய்யப்படவில்ைல. இ ெவா  பாாிய 
குைறபாடாகக் காணப்ப கின்ற . ர இடங்க க்கு 
அக்குளத்தின் லம் நீர் விநிேயாகம் ெசய்யப்பட் க்கின்ற  
என்  ெசான்னால், கடந்த காலத்தில் ேமற்ெகாள்ளப்பட்ட 
அந்த நீர் வழங்கல் திட்டமான , உண்ைமயில் அந்தப் பாமர 
மக்கைள ஏமாற் கின்ற - பாமர மக்க க்கு உாிய வாய்ப்ைபக் 
ெகா க்காத - பாரபட்சமான ஒ  திட்டமாகேவ 
அைமந்தி ந்த . இத்திட்டத்திைன நைட ைறப்ப த் 
தியவர்கள் யார் என்ப  உண்ைமயில் 
சம்பந்தப்பட்டவர்க க்குத் ெதாிந்தி க்கும். பாமர மக்கள் 
ப ப்பறி  இல்லாதவர்கள் என்பதற்காக, அறி  
குைறவானவர்கள் என்பதற்காக, அவர்கள  பகுதியில் 
இ க்கின்ற வளத்திைன அவர்க க்குப் பகிர்ந் ெகா க் 
காமல், அந்நிய - ர இடங்க க்குக் 
ெகாண் ெசல்வெதன்ப , ஒ  வைகயில் அவர்கைள 
ஏமாற் கின்ற அல்ல  அவர்கைள இழித்தவாயர்கள் என்  
நிைனக்கின்ற  ஒ  ெசயலாகேவ அைமந்தி க்கின்ற . 
எனேவ, இந்த நல்லாட்சி அரசாங்கம் கடந்த காலத்தில் 
விடப்பட்ட தவ கைள நிவர்த்திெசய் , அந்தப் 
பிரேதசங்க க்கு கு நீர் வழங்குவதற்கு உாிய 
நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் ெமன நான் விநயமாகக் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

அ த்ததாக, இன் ெமா  பிரச்சிைன இ க்கின்ற . 
கால்நைட வளர்ப்பாளர்கள் தங்க ைடய கால்நைடகைள 
வளர்ப்பதற்கு ஆர்வம் காட் யேபாதி ம்கூட, 
அக்கால்நைடகைள வளர்ப்பதற்கு ேமய்ச்சல் தைரப் 
பிரச்சிைனெயான்  காணப்ப கின்ற . மட்டக்களப்ைப 
எ த் க்ெகாண்டால், மட்டக்களப்பின் எல்ைலயில் மா  
ஓயா க்கு அப்பால், எங்க ைடய ெப ம்பான்ைமச் 
சேகாதரர்கள் இ க்கின்றார்கள். அதற்கு அ த்த பக்கமாக 
சி பான்ைமத் தமிழர்கள் இ க்கிறார்கள். இந்த இரண்  
ச க ம் அந்நிேயான்யமாக வாழ்வதற்கு ஏற்றவிதத்தில் இந்த 
ேமய்ச்சல்தைரப் பிரச்சிைன தீர்த் ைவக்கப்பட ேவண் ம். 
ஏெனன்றால், கடந்த காலத்தில் மயிலத்தனம  எ ம் இடத்தில் 
-வழக்கமாக மட்டக்களப்பி ள்ள கால்நைடகள் 
வளர்க்கப்ப கின்ற இடத்தில் - மா  ஓயாைவத் தாண் , 
எங்க ைடய  ெப ம்பான்ைமச் சேகாதரர்கள் வயல் 
ெசய்வதற்காக ம் பயிர் ந வதற்காக ம் நிலத்ைதப் 

பயன்ப த் கின்றேபா , அந்த இடத்தில் கால்நைடகைள 
வளர்க்க யாமல், எங்க ைடய கால்நைட வளர்ப்பாளர்கள் 
திண்டா கின்றார்கள். எனேவ, ஒ  சு கமான நிைலயில் 
காணப்ப கின்ற இந்தச் ச க இைசவாக்கம், ச கப் 
ெபா த்தப்பா , ச க நல் ணக்கம் என்பன இந்த ேமய்ச்சல் 
தைரயில் நைடெப கின்ற ெதாழில் ேபாராட்டமாக மாறி, 
மீண் ம் எம  நாட் க்கு ஒ  களங்கத்ைத ஏற்ப த்தக்கூடா . 
மயிலத்தனம  பிரேதசத்தில் காணப்ப கின்ற இந்த ேமய்ச்சல் 
தைரப் பிரச்சிைனையத் தீர்க்கேவண் ய அேதேநரத்தில், 
மட்டக்களப்  மாவட்டத் க்குாிய எல்ைல எ  என்பைத ம் 
நிர்ணயிக்கேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . ெமன்ேம ம் 
பிரச்சிைனகள் ெதாடர்ந் ெகாண்  ெசன்றால், எங்க ைடய 
நா  வளர்ச்சியில் பின்னைட  காண்பதற்கு வாய்ப்  
இ க்கின்ற  என்பைத ம் நான் இந்த இடத்தில் 
கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன்.  

ேம ம், காணாமல்ேபானவர்கள் பற்றிய விடயத்ைத ம் 
நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன். கடந்த காலத்தில் 
நான் ஓர் ஆசிாியனாக ம் அதன் பின்னர் 
விாி ைரயாளராக ம் இ ந் , அ த்த கட்டமாக பிரதிக் 
கல்விப் பணிப்பாளராக என  ெதாழிைல 
வளர்த் க்ெகாண்டவன் என்ற வைகயில், என்னிடம் 
பட்டப்ப ப்ைபக் கற்  ெவளிேயறிய பல பட்டதாாி 
ஆசிாியர்கள்கூட, காணாமல் ேபாயி க்கின்றார்கள்;                
கண்ட இடத்தில் ேவட்ைடயாடப்பட் க்கின்றார்கள். 
அவர்க ைடய ஒேர பிள்ைளைய இழந் விட்ட தாய்மார் 
மனநிைல பாதிக்கப்பட்ட நிைலயில் காணப்ப கின்றார்கள். 
நிச்சயமாக இதற்கு ஒ  பதில் ேவண் ம். இந்தப் பிள்ைளகள் 
இ க்கின்றார்களா,  இல்ைலயா? இல்ைலெயன்றால் அந்தப் 
பிள்ைளகள் ெதாடர்பாக என்ன தீர்மானங்கள் 
எ க்கப்படேவண் ம்? கடந்த காலத்தி ம் இ பற்றிய 
சாியான பதில்கள் கிைடக்கவில்ைல.  ஒ கட்டத்தில், 
"காணாமற் ேபானவர்கைள இறந் விட்டதாகக் க ங்கள்;  
அவர்க க்கு ஓாிலட்சம் பாய் நஷ்டஈ  த கின்ேறாம்" 
என்ெறல்லாம் வற் த்தப்பட்டைம ெதாடர்பான ெசய்திகள் 
எங்க க்கு வந்தி க்கின்றன. உண்ைமயில் 
காணாமற்ேபான  ஆ கேளா மா கேளா அல்ல; 
ேகாழிகேளா ெகாக்குகேளா அல்ல.  மனித வளம் காணாமல் 
ெசய்யப்பட் க்கின்ற .  அவர்களின் உற கள் இன் ம் 
ஏங்கிக்ெகாண் க்கின்றனர்.  எனேவ, காணாமற்ேபான 
அந்தப் பிள்ைளகளின் நிைல என்ன என்ப  பற்றி 
திட்டவட்டமான ஒ  பதி ைனப் ெபறேவண் யி க்கின்ற . 
தி ேகாணமைலயில் உள்ள கடற்பைட கா க்குக் 
ெகாண் ெசல்லப்பட்ட ற் க்கணக்கானவர்கள் காணாமல் 
ஆக்கப்பட் க்கின்றார்கள் என்ற ெசய்தி கடந்த சில 
நாட்க க்கு ன்னர்கூட ெவளிவந்தி க்கின்ற . எனேவ, 
ெதளிவான ெவான்  ேவண் ம்.  தீர்க்கமான 
ெசய்திெயான்  கிைடக்கேவண் ம்.  அவர்கள் 
இ க்கின்றார்களா, இல்ைலயா? என்பைதத் திட்டவட்டமாகத் 
ெதாிவிக்கேவண் ம். ெகளரவ சபாநாயகர் அவர்கள் இந்த 
விடயத்ைதக் கவனத்திற்ெகாண்  இவற்ைற 
ெவளிக்ெகாண தற்குாிய நடவ க்ைககைள எ க்கேவண் 

ெமன்  விநயமாகக் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.   

நல்லாட்சி அரசில் நல்லன நடக்கேவண் ம்; அல்லாதைவ 
கைளயப்படேவண் ம்.  இலங்ைகயில் நல்லாட்சி நடக்கின்ற  
என்பதற்கு நல்ல சமிக்ைஞகள் காட்டப்படேவண் ம்.  அந்த 
வைகயில் மக்கள் ஆவேலா  எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கின்ற 
பல எதிர்பார்ப் க்கள் நிைறேவற்றப்படேவண் ம். அந்த 
எதிர்பார்ப் க்கள் நிைறேவற்றப்படவில்ைலெயன்றால் 
அவர்கள் மீண் ம் ஒ  ரண்பாடான வைகயில் அல்ல  
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மா பட்ட வைகயில் அல்ல  மைறகணியமாகச் சிந்திப்பதற்கு 
நாங்கள் வழிசைமத் க் ெகா த்தவர்களாக இ ப்ேபாம்.  
கடந்த காலங்களில் விட்ட தவ கள் நிகழ்காலத்திேலா, 
எதிர்காலத்திேலா விடப்படக்கூடா  என்பைத இந்தச் 
சைபயில் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன்.  உண்ைமயில் 
பல் ன மக்கைள ம் அரவைணத் ப் பாரபட்சமில்லா  
எல்லா மக்கைள ம் சமத் வமாக, சமமாக, சமநீதியாக, 
சமவாய்ப் டன் நடத்தக்கூ ய தைலவர்கேள இந்த நாட்ைட 
ஆள்வதற்குப் ெபா த்தமான தைலவர்கள்.  

கடந்த காலத்தில் இந்தத் ேதசிய இனப்பிரச்சிைனையத் 
தீர்ப்பதற்கு ஆக்க ர்வமான நடவ க்ைககள் 
எ க்கப்படவில்ைல.  ஏமாற்  வித்ைதகள்தான் 
காட்டப்பட் வந்தன.  டட்  - ெசல்வா ஒப்பந்தம், பண்டா - 
ெசல்வா ஒப்பந்தம், இலங்ைக - இந்திய ஒப்பந்தம் 
என்ெறல்லாம் பல்ேவ பட்ட ஒப்பந்தங்கள் ெசய்யப்பட்டன. 
மாவட்ட அபிவி த்தி சைபகள், பிராந்திய சைபகள் 
என்ெறல்லாம் இணக்கப்பா கள் காணப்பட்டன. ஆனால், 
அவற்றால் எந்தப் பய ம் எம  மக்க க்குக் 
கிைடக்கவில்ைல. இ தியாக தமிழ் மக்கள் இந்த நல்லாட்சி 
அரசாங்கத்ைதத் எதிர்பார்த் க்ெகாண் க்கின்றார்கள். 
ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் 
மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் 
இந்த விடயத்தில் கூ தலான காிசைனையச் ெச த்தி, இந்த 
இனப்பிரச்சிைன என்பைத ெதாடர்ந் ம் 
நீ த் ச்ெசல்லவிடாமல் இந்த நல்லாட்சிக் காலத்தில் 
தீர்த் ைவத் ச் சாதைன பைடத்தவர்கள் என்கின்ற ஒ  
வாய்ப்பிைனப் ெப வதற்கு இ  ஒ  நல்ல சந்தர்ப்பம்.  
நீ த்தி க்கின்ற, ைரேயா ப்ேபாயி க்கின்ற இந்த 
இனப்பிரச்சிைனையத் தீர்க்கின்றவர்கள்தான் இந்த நாட் ல் 
ஆ ைம ள்ள தைலவர்களாக இ க்க ம்.  அவர்கள்தான் 
அைனத்  மக்க க்கும் ெபா வான தைலவர்களாக 
இ க்க ம். மாறாக ஐந்  ஆண் கைள அல்ல  பத்  
ஆண் கைளக் கடத்திவிட்  மீண் ம் பைழயப  அவர்கள் 
ஓாிடத்திற்ேக வந்தால், இந்தப் பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்க்க யாத அல்ல  பல் ன மக்கைள அரவைணத்  
ஆட்சி ெசய்ய யாத, ஆ ைம ெச த்த யாத 
தைலவர்களாகத்தான் பார்க்கப்ப வார்கள்.   

கடந்த காலங்களில் ஓாினத்ைத தன்ைமப்ப த்தி ஆட்சி 
ெசய்த பல நா கள் ெவட்கித் தைலகுனிந்த வரலா கள் 
உண் . ேகாஸ்லாவியாைவ எ த் க்ெகாண்டால், அங்ேக  
'ஸ்ேலாேபாடன் மிேலாெசவிக்' என்  ெசால்லப்ப கின்ற 
சர்வாதிகாாி ஆட்சி ெசய்தார்.  அவர் ேசர்பிய மக்கைள 
மாத்திரம் அரவைணத் க்ெகாண்  அங்கி ந்த ஸ் ம் 
மக்கைள ம் சி பான்ைம இனத்தவர்கைள ம் அழித் க் 
கிடங்குகளில் ேபாட்  ய வரலாறி ந்த .  கைடசியில் 
அந்த மிேலாெசவிக்கிற்கு என்ன நடந்த ? சர்வேதச 
நீதிமன்றத்தின் ன்னிைலயில் ைககட்  வாய்ெபாத்தி 
நிற்கேவண் ய ஒ  நிைலைம ஏற்பட்ட .  இப்ப யான 
நிைலவரங்கள் ஏற்ப வதற்கு இன் ம் நாங்கள் 
வாய்ப்பளிக்கப்ேபாகின்ேறாமா?  அல்ல  நாங்கள் 
உண்ைமயில் பல் ன ச கத்ைத ஆளக்கூ ய ஒ  
பக்குவமான தைலைமத் வங்கள் இந்த நாட் ேல 
இ க்கின்றன என்பைத ெவளிநா க க்குப் பைறசாற்றப் 
ேபாகின்ேறாமா? எனேவ,  எங்க ைடய நாட் ல் தமிழர், 
சிங்களவர், ஸ் ம், பறங்கியர், மலாயர் என்ற 
ேபதங்களில்லாமல் அைனத்  மக்கைள ம் ஆட்சி 
ெசய்யக்கூ ய ஆ ைம ள்ள  தைலவர்களாக எங்க ைடய 

ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க ம் 
மாண் மிகு பிரதம மந்திாி ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் 
தங்கைள வளர்த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்.  அவர்கள் அந்த 
நிைலைய உ வாக்க ேவண் ெமன்  இந்த இடத்தில் 
ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

கடந்த காலத்தில் எத்தைனேயா தைலவர்கள் இ ந்தார்கள்.  
ஆனால், ேதசியப் பிரச்சிைனகைள அவர்கள் தீர்ப்பதற்குப் 
பதிலாக வளர்த் விட் த்தான் ெசன்றி ந்தார்கள். இந்தத் 
ேதசியப் பிரச்சிைனைய ைவத் க்ெகாண்  அவர்கள் அரசியல் 
ெசய்தார்கள், அரசியல் தலீ  ெசய்தார்கள், அரசியல் 
இலாபங்கைளத் ேத க்ெகாண்டார்கள், அரசியல் 
வியாபாரங்கள்கூட ெசய்தார்கள். ஆகேவ, இந்தத் ேதசியப் 
பிரச்சிைனையத் தீர்த்  அதன் லமாக இலங்ைகயிேல மக்கள் 
தம்மனதில் மறந் விட யாத தைலவர்களாக இ ப்பதற்கு 
இப்ேபாைதய ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதம அைமச்சர் 
அவர்க ம் திடசங்கற்பம் ணேவண் ெமன 
இச்சந்தர்ப்பத்தில் கூறிைவக்க வி ம் கின்ேறன். 

இ தியாக, மனிதவளத்ைதப் பற்றிக் கூற ேவண் ம். 
மனிதவளம் என்ப  மகத்தான ஒ  வளம். இதைனச் சாியாகப் 
பயன்ப த்திய நா கள் அபிவி த்தியைடந்த நா களாக ம் 
வல்லரசு நா களாக ம் நிமிர்ந்  நிற்கின்றன. 
இவ்ேவைளயிேல, அெமாிக்காவில் நைடெபற்ற ஒ  
விடயத்ைத நான் சுட் க்காட்ட வி ம் கின்ேறன். ைமக் 
ைடசன் என்பவர் சி  பராயத்திேல  ரட் த்தனமான 
ச கவிேராதச் ெசயல்கைளச் ெசய் ெகாண் ந்தார். 
இதனால் அவைர அெமாிக்கர்கள் ஆய் ெசய்  பார்த்தேபா  
அவாிடம் ைளப்பலம் இல்லாவிட்டா ம் ஷ் ப்பலம் 
காணப்பட்டைத அறிந் ெகாண்டார்கள். எனேவ, 

ைளப்பலத்ைதப் பயன்ப த்தா விட்டா ம் அவர  
ஷ் ப்பலத்ைதப் பயன்ப த்தி நாட் ற்குப் ெப ைம ெபற் க் 

ெகா க்கேவண் ெமன்  சிந்தித்தார்கள். எனேவ, அவைர 
சி வர் சீர்தி த்தப் பாடசாைலக்குக் ெகாண் ெசன்  
குத் ச்சண்ைட பழக்கினார்கள். அவர் 07 தடைவகள் 
அெமாிக்காவிற்குத்  தங்கப்பதக்கத்ைதப் ெபற் க்ெகா த்தார். 

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Hon. Member, you have three more minutes.  

 
ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා 
(மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன்) 
(The Hon. Gnanamuthu Srineshan) 
Okay, Sir.  

அந்த ைமக் ைடசைனக்கூட ச க விேராதிெயன்  
றக்கணிக்காமல், மனித வளத்ைத உச்சமாகப் பயன்ப த்திய 

அந்த நா  வல்லரசாக எ ந்  நிற்கின்ற . நாங்கள் 
இனெமன் ம் மதெமன் ம் சாதிெயன் ம் குலெமன் ம் 
பிரேதசெமன் ம் எங்க ைடய மனித வளத்ைதக் 
கூ ேபாட்டதனால் எம  மனிதவளங்கள் அழிக்கப் 
பட் க்கின்றன; ெவளிநா க க்கு ரத்தப்பட் க்கின்றன. 
எனேவ, இனிவ ம் காலங்களிலாவ  எம  மனிதவளத்ைதப் 
பிரேயாகித்  எம  நாட்ைட மாட்சிைமயைடயச் ெசய்வதற்கு 
ஜனாதிபதி அவர்க ம் பிரதமர் அவர்க ம்  
ெசய்வார்களாக! என்  கூறி, மீண் ம் சபாநாயகர் 
அவர்க க்கு நன்றி ெதாிவித் , விைடெப கின்ேறன். 
வணக்கம். 
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ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
ගරු කථානායකතුමනි, ඊෙය් අන්තර් විශ්වවිද ාල ශිෂ  බල 

මණ්ඩලෙය් ෙපළපාළියක් පාර්ලිෙම්න්තුව අබියසට ආවා. ඒ අය 
හමුෙවන්න කියලා ඔබතුමාත් මට උපෙදස් දුන්නා. මම කීප 
ෙදෙනකු මාර්ගෙයන් ඔවුන්ට පණිවුඩ යැව්වා, මා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් 
ඉන්නවා, ඒ පශ්න සාකච්ඡා කිරීමට කණ්ඩායමක් එක්ක එන්න 
කියලා. අපි ඊෙය් සවස 6.30, 6.45 විතර වන ෙතක් 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සිටියා. නමුත් ඒ ශිෂ ෙයෝ ආෙව් නැහැ.  

ගරු කථානායකතුමනි, අපි ඕනෑම ෙව්ලාවක ශිෂ යන් 
හමුෙවන්න සූදානම් බව මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී පකාශ කරනවා. ඒ 
නිසා ෙපළපාළි යන්න ඕනෑ නැහැ. අපි ඇවිත් ඉන්ෙන් ශිෂ යන් 
බලා ගන්නයි; ආරක්ෂා කරන්නයි. ඒ අවශ  කරන රැකවරණය 
අපි ඔවුන්ට ලබා ෙදනවා. ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ඕනෑම 
ෙව්ලාවක සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් බවත් මා ෙම් අවසථ්ාෙව්දී 
සඳහන් කරන්න කැමැතියි.   

 
[පූ. භා. 10.24] 
 

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා (නිපුණතා සංවර්ධන හා 
වෘත්තීය පුහුණු  රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பா த ரங்ேக பண்டார - திறன் அபிவி த்தி 
மற் ம் ெதாழில்பயிற்சி  இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  Palitha Range Bandara - State Minister of Skills 
Development and Vocational Training) 
ගරු කථානායකතුමනි, මා විෙශේෂෙයන්ම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා, 

ඔබතුමා මූලාසනෙය් සිටින අවස්ථාවක ෙම් අය වැය පිළිබඳව 
අදහස් දක්වන්න අවස්ථාවක් ලැබීම පිළිබඳව. පසු ගිය 
මැතිවරණෙයන් පස්ෙසේ මා ෙම් ගරු සභාව අමතන පළමුවැනි 
අවස්ථාව ෙමයයි. අෙගෝස්තු 17 වැනි දා පැවැත්වුණු 
මැතිවරණෙය්දී පුත්තලම දිස්තික්කෙය් ජනතාව  දිගින් දිගටම 
කරෙගන යන වැඩ පිළිෙවළ නැවතත් යථාර්ථයක් කරමින් ෙම්  
සභාවට පත් කරන මන්තීවරයා වශෙයන් ඒ දිස්තික්කෙය් වැඩිම 
මනාපවලින් මා පත් කිරීමට කටයුතු කිරීම සම්බන්ධෙයන් ඒ 
දිස්තික්කෙය් ජනතාවට මාෙග් ආචාරය පුද කිරීමටත් ෙමය 
අවස්ථාවක් කර ගන්නවා.  

ගරු කථානායකතුමනි, අද ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් 
මන්තීතුමා ෙම් ගරු සභාව ඇමතුවාට පස්ෙසේ මට ෙම් ගරු සභාව 
අමතන්නට අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳවත් මා සන්ෙතෝෂයට පත් 
ෙවනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම එතුමා විපක්ෂෙය් මන්තීවරෙයකු 
වුණත්, ෙම් අය වැෙයහි තිෙබන සාධනීය පැත්ත ඉතාම යහපත් 
විධියට  දැක තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී උතුර ද, නැ ෙඟනහිර ද, වයඹ ද, බස්නාහිර ද, දකුණ ද 
කියා බලලා නැහැ. ෙම් අය වැය, එක එක පුද්ගලයා එල්ල 
කරෙගන, එක එක පුද්ගලයාෙග් අභිවෘද්ධිය සඳහා, එක 
සමාගමක, එක කණ්ඩායමක අභිවෘද්ධිය සඳහා ඉදිරිපත් කරපු අය 
වැයක් ෙනොවන බව එතුමාෙග් කථාව තුළින් ෙම් ගරු සභාවට 
සපථ කරන්නට එතුමා කටයුතු කළා.  

 
ගරු කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Speaker) 
Order, please!  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමාෙග් නම 
මූලාසනය සඳහා ෙයෝජනා කරන ෙලස මා ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු ගයන්ත කරුණාතිලක මහතා  
(மாண் மிகு கயந்த  க ணாதிலக்க) 
(The Hon.  Gayantha  Karunatileka) 
ගරු කථානායකතුමනි, "ගරු ලකී ජයවර්ධන මන්තීතුමා දැන් 

මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා කරනවා. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් වුෙයන්, 

ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு சபாநாயகர் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன 
அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon MR. SPEAKER left the Chair, and THE HON. 
LUCKY JAYAWARDANA took the Chair. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරලා 

සමස්ත රට ෙවනුෙවන් අරෙගන තිෙබන කියා මාර්ගය ඥානමුත්තු 
මන්තීතුමා විසින් පැසසුමට ලක් කිරීෙමන් ඉතාම පැහැදිලිව 
ෙපෙනනවා, ෙම් රෙට් ඉන්න එකම විපක්ෂය හැටියට,  විපක්ෂෙය් 
ඉන්න  ඒ මන්තීතුමන්ලා ෙම් අය වැය ෙමොන තරම් සාධනීය 
විධියට දකිනවාද කියලා. එෙහම නම් ෙම් අය වැය ෙමොන තරම් 
සාර්ථක අය වැයක්ද කියන එක පිළිබඳව අපට තවදුරටත් තර්ක 
කරන්න ෙදයක් ඉතුරු ෙවලා නැහැ කියන එකයි මා දකින්ෙන්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පසු ගිය කාලෙය්දී අය වැය 
ඉදිරිපත් කරනෙකොට, ඒ අය වැය ඉදිරිපත් කෙළේ පධාන කාරණා 
තුනක් මුල් කර ෙගන. එකක්, ආරක්ෂාව. අනිත් එක, රෙට් 
ජනාධිපතිවරයා. ඊළඟ එක, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය. ෙම් 
අංශ තුන ඉලක්ක කරෙගන තමයි පසු ගිය කාලෙය් අය වැය 
ඉදිරිපත් කෙළේ. ඒ අය වැෙයන් වැඩිම බරක්, වැඩිම මුදල් 
පමාණයක් ෙයොමු කෙළේ, ෙම් කියපු අංශවලට. නමුත් අද ඉදිරිපත් 
කරන අය වැය, සියලු අංශ අතර ෙබදී යන විධියට, සියලු ෙකොටස් 
එකවර සංවර්ධනය කිරීමට අවශ  ශක්තිය එකවර  ෙදන්න 
පුළුවන් වන විධියට  සැලසුම් කර තිබීම සම්බන්ධෙයන් අපි 
විෙශේෂෙයන්ම මුදල් ඇමතිතුමාටත්, රජයටත්,  අෙප් පශංසාව, 
අෙප් ස්තුතිය පුද කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය 
වැයක් ඉදිරිපත් කරනෙකොට රජයකට පධාන වශෙයන් බලපාන 
කාරණා ෙදකකට මුහුණ ෙදන්න සිදු ෙවනවා. එකක් තමයි, ඉදිරි 
වර්ෂය සඳහා මුදල් එෙහම නැත්නම් ආදායම් උපයා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද කියන කාරණය.  

අපට ආදායම් මාර්ග ෙදකයි තිෙබන්ෙන්. එකක්, 
ව ාපාරවලින් ලබා ගන්නා වූ ආදායම. අනික, බදුවලින් ලබා 
ගන්නා වූ ආදායම. පසු ගිය කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ දිගින් දිගටම සිදු 
වුෙණ්, ව ාපාර ක්ෙෂේතය පිරිහීමට ලක්වීමයි. රාජ  තන්තෙයන් 
ෙමෙහයවන ලද හැම ව ාපාරයක්ම පිරිහුණු ආයතන, එෙහම 
නැත්නම් පාඩු ලබන ආයතන බවට පරිවර්තනය වුණා. එෙසේ පාඩු 
ලබන ආයතන බවට පරිවර්තනය වීම නිසා ඒවාෙයන් ලාභාංශ 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න, එෙහම නැත්නම් රෙට් ඉදිරි වැඩ 
කටයුතුවලට ඒවාෙයන් ලාභයක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න 
පුළුවන්කමක් ලැබු ෙණ් නැහැ. ඒ නිසා අනිත් පැත්ෙතන් අපට 
ඉතුරු ෙවන්ෙන් බදු ආදායම එකතු කර ගැනීම පමණයි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1990 වර්ෂය විතර ෙවන 
ෙකොට අෙප් රෙට් බදු ආදායම සියයට 19ක පමණ පමාණයකින් 
තිබුණා. ඒ වුණත් පසු ගිය වකවානුව වන විට දිගින් දිගටම ෙම් 
රෙට් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය කඩා වැටීම, ලාභ ලබන ආයතන 
ෙනොමැති වීම ආදී කරුණු රාශියක් නිසා පිරිහුණු ආර්ථිකයත් සමඟ 
බදු ආදායම සියයට 10ත් - සියයට 11ත් අතර පමාණයකට පහළ 
වැටුණා. ෙමන්න ෙම් තත්ත්වය තුළ රජයට අවධානය ෙයොමු 
කරන්න සිදු ෙවලා තිෙබනවා, අපි මුදල් උපයා ගන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, මුදල් උපයා ෙගන රෙට් සංවර්ධනය ඇති කරන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ෙසේවා පවත්වා ෙගන යන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
කාරණා ගැන. ඒ ෙකෙරහි රජෙය් අවධානය ෙයොමු කරලා, ෙමවර 
අය වැය ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී බදු පතිසංස්කරණයක් සිදු 
කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙම් සඳහා විෙශේෂෙයන්ම වැදගත් 
වන කාරණයක් තමයි ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත හඳුන්වා දීමට කටයුතු 
කිරීම. ෙම් ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත හඳුන්වා දීමට කටයුතු කිරීම තුළින් 
විවිධ උපාය, විවිධ උපකම භාවිතා කරමින් බදු ෙගවීම මඟහැර 
සිටින උදවියට ඉදිරි කාල පරිච්ෙඡ්දෙය්දී ඇත්ත ගනු ෙදනු 
ෙහළිදරවු ෙනොකර වසන් කිරීමට ෙනොහැකි වීම තුළින් ඔවුන් ලබා 
දිය යුතු බදු මුදල් ලබා දීමට සිදු ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, දැනට සියයට 1.9ක් වාෙග් 
පමාණයක් තමයි  ඍජු බදු ෙගවන්නන් සිටින්ෙන්. ෙම් අනුව ඉදිරි 
වසර -2016 වසර- තුළ ෙම් දැනට සිටින සියයට 1.9ක පමාණය 
හතර ගුණයකින් විතර වැඩි කර ගැනීමට රජයට හැකියාව 
ලැෙබනවා. ඒ අනුව රෙට් ආදායම වැඩි කර ගැනීමට පුළුවන් 
ෙවනවා. බදු ෙනොෙගවා තමන්ෙගන් ඉටු විය යුතු යුතුකම පැහැර 
හැරලා සිටින උදවියට එෙහම පැහැර හැරලා ඉන්න බැරි 
තත්ත්වයක් ෙම් පරිසරයත් එක්ක ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා ෙම් 
ඩිජිටල් හැඳුනුම්පත හඳුන්වා දීම ඉතාමත් සුවිෙශේෂී කාර්යක් 
විධියට මා දකිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල සංචාරය කර තිෙබන පුද්ගලයකු 
වශෙයන් ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, ෙබොෙහෝ දියුණු රාජ වල සෑම 
පුද්ගලයකුටම social number එකක් තිෙබන බව. ෙම් social 
number එක යටෙත් තමයි හැඳුනුම්පත තිෙබන්ෙන්; රියදුරු 
බලපතය තිෙබන්ෙන්; බැංකු ගිණුම් අංක තිෙබන්ෙන්; ෙසේවා 
අංකය තිෙබන්ෙන්; විෙද්ශ ගමන් බලපත - passport - අංකය 
තිෙබන්ෙන්. ෙම් සියලුම ෙද්වල් තිෙබන්ෙන් ෙම් social number 
එක යටෙත්යි. එෙහම නම් විවිධ වංචා, විවිධ දූෂණ සිදු වන්ෙන් 
විවිධ අංකවලින් ඒවා කියාත්මක වන නිසායි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් සභාව නිෙයෝජනය කරන 
ගරු මන්තීතුමන්ලාට, හිටපු ඇමතිවරුන්ට passport එක පිළිබඳව 
පශ්න ඇති වුණු බව අපි දන්නවා. ඔවුන් passport ෙදක, තුන 
පාවිච්චි කළා. ෙම් මෑතකදීත් යුෙරෝපයට ෙක්ලාම් කියන්න යන්න 
ගිය අවස්ථාවක එක්තරා මන්තීවරයකුව ගුවන් ෙතොටුපෙළේදී අත් 
අඩංගුවට අරෙගන මීගමුව මෙහේස්තාත් අධිකරණය ෙවත ඉදිරිපත් 
කරන්න සිදු වුණා. ඩිජිටල් හැඳුනුම්පතක් තිබුණා නම් එවැනි 
තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. අෙනකුත් සියලුම 
ලියකියවිලිවලට අදාළ වන පරිදි හැඳුනුම්පත සකස් වුණා නම් 
එවැනි තත්ත්වයක් ඇති වන්ෙන් නැහැ. ෙමම කමය කියාත්මක 
වීම තුළ දැනුවත්ව ෙහෝ ෙනොදැනුවත්ව පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයකු 
ෙහෝ හිටපු අමාත වරයකු ෙහෝ ෙවනත් ෙකෙනකු අමාරුෙව් 
වැටීෙමන් වැළෙකනවා. ෙම් ඩිජිටල් හැඳුන්ම්පත හඳුන්වා දීෙම් 
කියාවලිය සාර්ථක වීම තුළින් එක පැත්තකින් ආදායම වැඩි 
ෙවනවා වාෙග්ම, තවත් පැත්තකින් සමාජය නිවැරදි වීමත් සිදු 
ෙවනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ඉදිරිපත් කරන 
ෙකොට රෙට් සෑම අංශයක් ෙකෙරහිම අවධානය ෙයොමු කරලා 
තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම වැඩිහිටියන් ගැන අවධානය ෙයොමු 
කරලා තිෙබනවා. ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියකු විසින් බැංකුෙව් තැන්පත් 
කර තිෙබන රුපියල්  මිලියන එකක මුදලක් සඳහා  සියයට 15ක 
වාර්ෂික ෙපොලියක් ලබා  ෙදන්නටයි මීට ෙපර අවස්ථාෙව් 
ෙයෝජනා කර  තිබුෙණ්. නමුත් ඒ තත්ත්වය තව ඉදිරියට ෙගන 
ෙගොස්  ෙමවර අය වැෙයන් ෙජ ෂ්ඨ පුරවැසියකු විසින් තැන්පත් 
කරනු ලබන රුපියල්  මිලියන 1.5ක  මුදලක් සඳහා සියයට 15ක 
වාර්ෂික ෙපොලියක් ලබා ගැනීෙම් අයිතිවාසිකම ඔවුන්ට ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒ තුළින් වැඩිහිටියන්ෙග් සුරක්ෂිතභාවය තවත් 
ශක්තිමත් කරලා තිෙබනවා.   

ඊළඟට, ළඳරු කිරි පිටි පැකට් එෙක් ඉඳලා සහන ලබා ෙදමින්, 
ළඳරුවන්  ආරක්ෂා කිරීම සඳහා, ශක්තිමත් කිරීම සඳහා, 
ෙපෝෂණය කිරීම සඳහා ෙම් අය වැය තුළින් පියවර ෙගන තිබීම අපි 
සාධනීය කාරණයක් ෙලස දකිනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි. 

ඒ වාෙග්ම ෙම් අය වැය තුළින් රෙට් තරුණ පරපුර පිළිබඳවත් 
කල්පනා කර තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් රෙට් 
බරපතළම පශ්නයක් තමයි තරුණයන්ෙග් අනාගතය සකස ්කිරීම. 
තරුණයන්ෙග් අනාගතය සකස් ෙනොවුණු තැන තරුණයන්ට සිදු 
වන්ෙන් අධ ාපනය හමාර කරලා පාරට බහින්නයි. ඔවුන්ට සිද්ධ 
වන්ෙන් තමන්ෙග් ජීවෙනෝපාය මාර්ගය සකස් කර ගැනීම සඳහා 
රැකියාවක් ෙදන්න කියලා පාෙර් ඉඳෙගන, "දියව් දියව්, අපට දියව්. 
දියව් දියව්, රැකියා දියව්" කියලා කෑගහන්නයි. අදටත් ඒ තත්ත්වය 
දකින්නට ලැෙබනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එම 
තත්ත්වය ෙවනස් කිරීමට ෙම් අය වැය තුළින් කියාත්මක ෙවලා 
තිෙබනවා. ෙම් අය වැය තුළින් විෙශේෂෙයන්ම නිපුණතාව වැඩි 
කරන්නටත්, වෘත්තීය පුහුණුව ලබා දීම ෙකෙරහිත් විශාල 
උනන්දුවක් දක්වමින්,  විශාල ෙවෙහසකර  පියවරක්  අරෙගන 
තිෙබනවාය කියන එක අපි ඉතාමත් ආඩම්බරෙයන් සඳහන් 
කරන්නට ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2015 වර්ෂය සඳහා ඉදිරිපත් 
කර තිබුණු අය වැෙයන් තරුණ කටයුතු සඳහා ෙවන් කරලා 
තිබුෙණ් රුපියල් මිලියන 3,261යි. නමුත් 2016  වර්ෂය සඳහා 
ඉදිරිපත් කර තිෙබන ෙමම අය වැෙයන් තරුණ කටයුතු සඳහා, 
එෙහම නැත්නම් වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා රුපියල් මිලියන 
12,000ක මුදලක් ෙවන් කර තිබීම ආඩම්බරයට කාරණයක් බව 
අපි සඳහන් කරන්නට ඕනෑ. අමාත ාංශයක් වශෙයන් අපි ඉල්ලපු 
මිලියන පමාණයට වඩා තවත් මිලියන 3,030ක වැඩි පුර මුදලක් 
වෘත්තීය පුහුණුව, නිපුණතාව ඇති කිරීම සඳහා අපට ලබා දී 
තිෙබනවා. අනාගත පරපුෙර් ශක්තිය වර්ධනය කිරීම සඳහා, 
දැනුමක් තිෙබන, හැකියාවක් තිෙබන, අත් දැකීම් තිෙබන 
සමාජයට වැඩදායක  පුද්ගලයන් නිර්මාණය කිරීම සඳහා රුපියල් 
මිලියන 3,030ක් වැඩි පුර ෙම් අය වැෙයන් ෙවන් කිරීමට මුදල් 
අමාත ාංශය නැත්නම් ෙම් රජය කියා කරලා තිෙබනවාය කියන 
එක  අපි සන්ෙතෝෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි.  

2015 වර්ෂය සඳහා  තරුණ කටයුතු ෙවනුෙවන් පසු ගිය රජය 
රුපියල් මිලියන 3,261ක් ෙවන් කරන ෙකොට, ඊට වඩා හතර 
ගුණයක - රුපියල් මිලියන 12,000ක  - මුදලක් ෙම් අය වැෙයන්  
තරුණයන් ෙවනුෙවන්  ෙවන් කරන්නට ෙයෝජනා කර තිෙබනවා.  
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙයොවුන් ෙසේනාංකයට රුපියල් 
මිලියන 3,000ක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ඒ සඳහා රුපියල් 
මිලියන 3,000ක් ෙවන් කරන ෙකොට අවම වශෙයන් ඒෙකන්  
රුපියල් මිලියන 1,000ක්  වෘත්තීය පුහුණුව සඳහා ලැෙබනවා. 
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NAITA ආයතනය සහ වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරිය සමඟ 
එක්කාසු ෙවලා, ෙම් රෙට් පාසල් අධ ාපනය හමාර කර 
විශ්වවිද ාලයට, ෛවද  පීඨයට, නීති පීඨයට, ඉංජිෙන්රු පීඨයට 
යන්න බැරි වුණු තරුණ තරුණියන් නිපුණතාවෙයන් ෙහබි 
පුද්ගලයන් බවට පත් කරන්නට තමයි ඒ රුපියල් මිලියන 1,000 
එක්කාසු ෙවන්ෙන් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ඒකත් එක්ක 
රුපියල් මිලියන 13,000ක පමණ මුදලක් ඉදිරි වර්ෂෙය්දී රෙට් 
තරුණ පරපුර නිපුණතාවෙයන් ෙහබි පුද්ගලයන් පිරිසක් බවට 
පරිවර්තනය කිරීම සඳහා ෙවන් ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඉදි කිරීම් ක්ෙෂේතෙය් අද අඩු 
පාඩුවක්ව තිෙබන්ෙන්  පුහුණු ශිල්පීන් ෙනොමැතිකමයි. ෙම්සන් 
ශිල්පීන්, වඩු කාර්මික ශිල්පීන්, welding ශිල්පීන්, plumbers, වැනි 
ශිල්පීන්ෙග් හිඟයක් සමාජය තුළ අද  තිෙබනවා. ඒ අනුව ෙම් රජය  
අය වැය ඉදිරිපත් කරනෙකොට එම ක්ෙෂේතවල  පුහුණුව ලබා දීම 
සඳහා රුපියල් මිලියන 500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. එෙසේම 
ඔවුන්ට මාස ෙදකක පුහුණු පාඨමාලාවක් හැදෑරීමට සහ ඒ 
පාඨමාලා හදාරණ අයට මාසයකට රුපියල් 10,000ක දීමනාවක් 
ෙගවීමටත් ෙයෝජනා වී තිෙබනවා. ෙමන්න ෙම් ආකාරෙය් 
සිත්ගන්නා සුළු අන්දමින් වෘත්තීය පුහුණුෙව් නිපුණතාව ලබා දීමට 
කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම වඩු කාර්මික, ෙම්සන්, ජල නළ 
කාර්මික, විදුලි කාර්මික හා aluminium fitter  වැනි වෘත්තීන්ට 
තරුණයන් පුහුණු කිරීම සඳහා  වැඩ සටහන්  හඳුන්වා දීමටද 
ෙයෝජනා වී තිෙබනවා. ඒ අනුව මාස තුනකට තරුණයින් 7,500 ක් 
පුහුණු කරනු ඇතැයිද අෙප්ක්ෂා කරනවා. එෙහම නම් තරුණ 
පරපුර නියම තැනට ෙගන යන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. කුඩු 
ගහන, තී වීලර් එකට පමණක් සීමා වුණ එෙහම නැත්නම් හන්දි 
ගාෙණ් රස්තියාදු ගහන, මත්පැන් පානය කරන රස්තියාදුකාර 
තරුණ සමාජයක් ෙනොව සමාජයට වැඩදායක නිපුණතාවයකින් 
ෙහබි ෙකොටසක් බවට තරුණයන් පත් කරන්නට ෙම් අය වැය 
නායකත්වය දී තිෙබන බව මතක් කරන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙහෝටල් ක්ෙෂේතෙය් එනම් 
ආගන්තුක සත්කාර ක්ෙෂේතයට සම්බන්ධවීමට උනන්දුවක් දක්වන 
තරුණ තරුණියන් අවුරුද්දකට 12,000ක් එනම් කාර්තුවකට 
3,000ක පමණ පිරිසක් පුහුණු කරන්නට ඉලක්ක කර තිෙබනවා. 
එෙසේ පුහුණු කරනවා විතරක් ෙනොෙවයි, රුපියල් 15,000ක 
උපරිමයකට යටත්ව  පාඨමාලා ගාස්තුෙවන් ෙදෙකන් පංගුවක් 
රජය දැරීමටත් ෙම් අය වැය තුළින් පියවර ෙගන තිෙබනවා. 
එෙහම නම් ෙමතැනදී ෙබොෙහොම පැහැදිලිව ෙපෙනනවා, 
විෙශේෂෙයන් තරුණ පරපුර ඉලක්ක කරමින්, තරුණයන් යහ 
මඟට ගැනීම සඳහා ෙමම අය වැෙයන් කටයුතු කර තිෙබන බව.  
ශමය විකුණන්නට ෙනොව, දැනුමත් එක්ක මුසු වුණු ශමය                      
- දැනුමයි ශමයයි ෙදකම -  අෙළවි කරලා තමන්ෙග් ජීවන රටාව 
සාර්ථක කර ගැනීමට පුළුවන් වැඩදායක තරුණ සමාජයක් සකස් 
කිරීම සඳහා ෙම් අය වැය නායකත්වය ෙගන තිෙබනවා කියන 
කාරණය අපි  අභිමානෙයන් පකාශ කරන්නට ඕනෑ.  

 මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙගොවියා ආරක්ෂා කිරීමටත්, 
ඒ වාෙග්ම ෙගොවි නිෂ්පාදන මිලදී ගැනීමට  ෙවළඳ ජාලයක් සකස් 
කරන්නටත් කටයුතු කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එදා ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙදනෙකොට ෙගොවියාට ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. වී 
ෙගොවිතැෙන් ෙයෙදන ෙගොවියා ෙපොෙහොර ටික මිලදී ගන්න 
යනෙකොට, මඩ ෙපොෙහොර ගන්න යන ෙගොවියාට මඩ ෙපොෙහොර 
ගන්න ෙවන්ෙන් යූරියා ෙපොෙහොර  ගහන අවස්ථාව  වන විටයි.  
යූරියා ඕනෑ ෙගොවියාට, යූරියා ෙපොෙහොර පාවිච්චි කරන 
අවස්ථාෙව්දී එය ලබා ගන්න පුළුවන් වන්ෙන් නැහැ. යූරියා 
ෙපොෙහොර ලබා ගන්න ෙවන්ෙන් බණ්ඩි ෙපොෙහොර ඕනෑ 
ෙවලාවටයි.  බණ්ඩි ෙපොෙහොර ගන්න ෙවලා තිබුෙණ් ෙගොයම් 
කපන ෙවලාවට. ෙමොකද, ෙගොවි ජන ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව 

තුළින් -එක අධිකාරියක් තුළින්- තමයි එය තුළින් කියාත්මක 
කරන්ෙන්. ෙවළඳ ෙපොෙළන් ෙපොෙහොර ටික ගන්න විධියක් නැතිව 
තිබුණා. දැන්, අද වන විට ෙමම පශ්නෙයන් ෙගොවියාව නිදහස් 
කරලා තිෙබනවා. එදා ෙගොවියාට කෘෂිකර්ම පර්ෙය්ෂණ 
නිලධාරියා ළඟට ෙදතුන් වතාවක් යන්න ෙවලා තිබුණා.                 
ඒ වාෙග්ම ෙගොවි ජන ෙසේවා මධ ස්ථානයට යන්න ෙවලා තිබුණා. 
ඒ යන විට ෙපොෙහොර නැත්නම් ආපහු එන්න ෙවලා තිබුණා. 
වාහනෙය් කුලී ෙගවා ෙගන යන්න ඕනෑ. ෙගොවියා ඉන්ෙන් ෙගොවි 
ජන ෙසේවා මධ ස්ථානයකට කිෙලෝ මීටර් 10ක්, 15ක්, 20ක්, 
25ක්, 30ක් ඈතින්. එෙහම එපිට ඉඳලා එනෙකොට ෙගොවියාට 
ෙපොෙහොර ටික නැහැ. ෙගොවියා ආපහු යන්න ඕනෑ. ඒ ආකාරෙයන් 
ෙදතුන්වර ෙපොෙහොර ටික ගන්න එන්න ඕනෑ. කෘෂිකර්ම 
පර්ෙය්ෂණ නිෂ්පාදන සහකාර නිලධාරිතුමා ළඟට ෙදතුන් සැෙර් 
යන්න සිදු වුණා. අද ෙම් සියල්ෙලන් ෙගොවියාව නිදහස්                  
කරලා තිෙබනවා. ෙගොවියාට  ලබා ෙදන සහනාධාරය අරෙගන 
ගිහිල්ලා තමන් කැමැති කෙඩ්කින්, කැමැති පමාණයකට 
ගුණාත්මකභාවෙයන් ෙහොඳම තත්ත්වෙය් ෙපොෙහොර ටික ලබා 
ගන්න පුළුවන්කම තිෙබනවා. දැන් ෙදන එකම උස්සා ෙගන 
යන්න ඕනෑ කියලා නියමයක් නැහැ. ඒ ආකාරයට අත් කකුල් 
බැඳලා හිර කරෙගන හිටපු ෙගොවියාව නිදහස් කරන්න ෙමවර අය 
වැය තුළින් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙනක් පැත්ෙතන් ධීවර 
කර්මාන්තය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. අෙප් ගරු ඥානමුත්තු 
ශීෙන්සන් මන්තීතුමා සඳහන් කළ ආකාරයට ධීවර කර්මාන්තය 
ෙවනුෙවන් ෙමවර අය වැෙය්දී විශාල උනන්දුවක් දක්වලා තිෙබන 
බව ෙප්නවා. ෙම් රට තුළ ධීවර වරායවල් ගණනාවක් අලුෙතන් 
ඇති කරන්න පියවර අරෙගන තිෙබනවා. හලාවත, මිරිස්ස, 
කල්මුෙණ්, වැල්වැටිතුෙරයි, කෙරයිනගර්, පුරාණවැල්ල ෙම් ආදී 
පෙද්ශවල ධීවර වරායන් ගණනාවක් ඉදි කරන්න කටයුතු ෙයොදා 
තිෙබනවා. හලාවත ධීවර ජනතාවට අති විශාල ෙලස බලපාන 
පශ්නයක් තිබුණා. හැමදාම ෙමෝය කට වැෙහනවා. ධීවර 
ජනතාවෙග් ෙබෝට්ටු ෙපරෙළනවා; ධීවර ජනතාව මිය යනවා.                
ෙම් වාෙග් අනතුරු රාශියකට ඔවුන් මුහුණ දුන්නා. 
රක්ෂණාවරණෙයන් අවශ  මුදල් ටික ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
වාෙග් අවදානම් තත්ත්වයකයි හලාවත ජනතාව ජීවත් වුෙණ්. එදා 
ඉඳලාම ධීවර වරාය හරිගස්සලා ෙදන්න කියලා හලාවත ජනතාව 
සටන් කළා. එදා ඇමතිවරෙයකුව සිටි එස්.ඩී.ආර්. ජයරත්න 
මැතිතුමා ඉන්දියාෙව් සහෙයෝගය අරෙගන ෙම් ධීවර ව රායට වැලි 
එකතු වීෙමන් ෙමෝය කට ආරක්ෂා කිරීමට පියවරක් ගත්තා. 
නමුත්, පසු කාලීනව ඒක අසාර්ථක වැඩක් බවට පත් ෙවලා 
තිබුණා. එෙහමනම්, 2016 වසෙර් තමන්ට තිබුණු මහා බාධකයක් 
ඉවත් කර යහපත් තැනකට යන්න පුළුවන් ෙවනවා කියන එක 
ගැන හලාවත ධීවර ජනතාවටත්, අෙනකුත් රෙට් ඉන්න ධීවර 
ජනතාවටත් බලාෙපොෙරොත්තුවක් තියා ගන්න පුළුවන්කම 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  පුද්ගලික අංශය ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ.  සාමාන  ජනතාවට ජීවන බර අඩු කර ගැනීම 
සඳහා 2015 ජනවාරි මාසෙය් 23 ෙවනිදා යහපාලන රජෙයන් 
ඉදිරිපත් කළ දින 100 පතිපත්ති පකාශනය තුළින් ඉදිරිපත් කළ 
අය වැය ෙල්ඛනෙයන් අත වශ  භාණ්ඩ  13ක මිල අඩු කරලා  
මිල පාලනයක් ෙයදුවා. එෙහම නැත්නම්, ස්ථිර මිලක් ෙයොදලා 
ජනතාවතට සහනයක් ලබා ෙදන්න කටයුතු කළා. එම සහන 
තවදුරටත් දිගු කිරීමක් කරලා තිෙබනවා. ෙම් වන විට ෙමවර අය 
වැෙයන්  නැවතත් භූමිෙතල් මිල අඩු කරන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. එදා භූමිෙතල් සහනාධාරය ඉල්ලනෙකොට ෙවඩි 
තිබ්බා. අද භූමිෙතල් සහනාධාරය ඉල්ලන්ෙන් නැතිවත් මිල අඩු 
කරලා දුන්නා. එෙහමනම්, අද ෙම් අය වැය තුළින් ෙම් විධියට 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. භාණ්ඩ ගණනාවක මිල ෙම් වතාෙවත් 

1341 1342 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

පාලනයකට ලක් කරලා, උපරිම මිලකට සීමා කරලා තිෙබනවා. ඒ 
අනුව, එතැනින් ඔබ්බට ෙගන යන්න විධියක් නැහැ.  ඒ ආකාරයට 
රෙට් සාමාන  ජනතාවෙග් ආර්ථිකය, ජීවන තත්ත්වය ශක්තිමත් 
කරන්න කටයුතු කරලා තිෙබනවා.  

රාජ  ෙසේවකයා ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඔහුට දීලා තිෙබන 
රුපියල් 10,000 වැටුප් වැඩිවීම ඔහුෙග් විශාම වැටුපටත් ගණනය 
කරන්න කටයුතු කරනවා. වයස්ගත වුණාම -ෙජ ෂ්ඨ 
පුරවැසිෙයක් වුණාම- එදාට උදවු කරන්න ෙවනත් උදවිය නැහැ. 
එෙහම නම් එදාට ඔවුන්ට ආරක්ෂාව සලසන්න කටයුතු කරලා 
තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වාෙග් ෙකටි 
කාලීන පියවර ගන්නවාත් එක්කම, විෙශේෂෙයන්ම ෙම් අය වැෙය් 
තිෙබන සාධනීය ලක්ෂණ අපි දකින්නට ඕනෑ. ඒ සඳහා ෙම් අය 
වැෙයන් දිගු කාලීන වැඩ පිළිෙවළක් ෙයොදලා තිෙබනවා. 

අපට හැමදාම මුහුණ ෙදන්න සිදුවන පශ්නයක් තමයි 
ආෙයෝජන පටන් ගන්න යන ෙකොට මුදල් ෙකොෙහන්ද, මාර්ග ඉදි 
කරන්න යන ෙකොට මුදල් ෙකොෙහන්ද කියන එක. අපි හැමදාම 
දිගින් දිගටම සිදු කරලා තිෙබන්ෙන් විවිධ බැංකුවලින්, විවිධ 
ආයතනවලින්, විවිධ සංගම්වලින් ණයට අරගන්න එකයි, 
ෙපොලියට අරගන්න එකයි. අපි ජීවිත කාලය තුළම ණය ෙගවමින් 
ඉන්නවා. රෙට් මිනිස්සු දිනපතා ණය ෙවනවා, ඒ අනුව ශී ලංකාව 
ණය උගුලක පැටළිලා තිෙබනවා කියලා අපි හැමදාම කථා 
කරනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එෙහව් තත්ත්වයක් තුළ 
ෙම් අය වැය විෙද්ශ ආෙයෝජකයින්ට ඉතාමත්ම ආකර්ෂණීය අය 
වැයක් බව කියන්න පුළුවන්. විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට, ෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ට ආකර්ෂණීය අය වැයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම 
සදහා ඉඩම් අයිතිය, ඒ වාෙග්ම ආෙයෝජන ආරම්භ කිරීෙම් 
පහසුකම්, ඒ වාෙග්ම විෙද්ශ මුදල් ඕනෑම බැංකුවක් හරහා ෙම් 
රටට ෙගන ඒමට, විෙද්ශ මුදල් ආෙයෝජනය කරලා බැංකුවක් 
ආරම්භ කිරීමට අවස්ථාව ලබා දී තිෙබනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි ෙදකක කාලයක් 

තිෙබනවා. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
ෙහොඳයි. ඔබතුමාට ෙබොෙහොම සත්ුතියි. ඒ වෙග් හැම අංශයක් 

ෙකෙරහිම අවධානය ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. අපට ෙද්ශීය 
මුදලින්ම කරන්න බැරි ෙද්වල් කිරීම සඳහා, ඒ වාෙග්ම මුදල් 
නැතිකමින් -හිඟකමින්- ෙපෙළන තැන්වලට අපට මුදල් උපයා 
ගැනීෙම් කම ෙම් අය වැෙයන් ෙසොයා දී තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
විනිමය නීතිවල නම කරණයක් ඇති කර තිෙබනවා මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් තත්ත්වයත් එක්ක අයථා කමවලින් මුදල් 
උපයාගන්නා උදවියට ෙවනදා වෙග් ෙහොෙරන් මුදල් ටික අරෙගන 
ගිහිල්ලා ස්විස් බැංකුවල තැන්පත් කරන්න, ඩුබායි බැංකුවල 
තැන්පත් කරන්න යන්න අවශ තාවක් ඇති ෙවන්ෙන් නැහැ. ෙම් 
අය වැය තුළින් විනිමය සම්බන්ධව තිෙබන දරදඬු නීති ලිහිල් 
කරලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ඒ අයට ෙම් රෙට්ම මුදල් තැන්පත් 
කිරීෙම් අවස්ථාව උදාෙවලා තිෙබනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ඉස්ෙසල්ලා 
කිව්වා වාෙග් ෙම් රට පුරා ආෙයෝජන කලාප ගණනාවක් ඇති 
කරන්න, ඒ ආෙයෝජන කලාපවලට අවශ  ශමිකයන්, දැනුම 
තිෙබන කාර්මිකයින් පුහුණු කරන්න අතිවිශාල මුදලක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. එෙසේ අතිවිශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා 
වෙග්ම ඒ ආෙයෝජන කලාප ආරම්භ කරන උදවියය සියයට 50ක 
බදු සහනයක් අවුරුදු 3ක් දක්වා ලබා ෙදන්න කටයුතු කරනවා. 
එෙහම නම් ආෙයෝජකයා දිරිමත් කිරීම සඳහා ෙම් අය වැෙයන් 
කටයුතු කරලා තිෙබනවා. ෙම් තුළින් රැකියා උත්පාදනය වැඩි 
ෙවනවා, රැකියා ෙවෙළඳ ෙපොළ පුළුල් ෙවනවා. එෙහම නම් රෙට් 
විරැකියාවට සහනයක් ලබා ෙදන්න -පිළිතුරක් ලබා ෙදන්න- ෙම් 
අය වැය සමත් ෙවනවාය කියන එක අපි දකිනවා මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. 

ඒ වාෙග්ම සංචාරක කර්මාන්තය ශක්තිමත් කරන්නට, 
සංචාරක කර්මාන්තයට අනුගහය දක්වන්නට ෙම් අය වැය 
කියාත්මක ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම අපට පශ්නයක් ෙවලා 
තිෙබන වන ජීවීන් ඉන්නවා. විෙශේෂෙයන්ම වල් අලියා ගැන 
හැමදාම කථා කරනවා. ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මන්තීතුමාත් 
ෙම් සභාෙව්දී සඳහන් කළා, වල් අලින්ෙගන් ඇති වන්නා වූ 
පශ්නයට ඔවුන්ෙග් ජනතාව මුහුණ ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එම නිසා ඒ සංරක්ෂණය 
කරන්නට රුපියල් මිලියන 4,000ක් වාෙග් විශාල මුදලක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. මෑත ඉතිහාසෙය් කිසි දවසක එතරම් මුදලක් 
ෙවන් කරලා ති බුෙණ් නැහැ. ඒකත් එක්ක ජාතික වෙනෝද ාන 
ඇති කරන්න කටයුතු කර තිෙබනවා. අලුත් වෙනෝද ාන ආරම්භ 
කරන්න, තිෙබන වෙනෝද ාන ආරක්ෂා කර ගන්න, ඒ වාෙග්ම 
පරිසරය ආරක්ෂා කර ගන්න, සියයට 30ක් දක්වා වන ගහනය 
වැඩි කරන්නට ෙම් අය වැය තුළින් ෙගන තිෙබන කියාමාර්ග 
සාධනීය ලක්ෂණ හැටියට අපිට ෙපන්වන්න පුළුවන් මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. [බාධා කිරීමක්] 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඔබතුමාෙග් කථාව අවසන් කරන්න. 

ඔබතුමාට ෙවන්ව තිබූ කාලය අවසානයි. 

 
ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා  
(மாண் மிகு பா த  ரங்ேக  பண்டார) 
(The Hon.  Palitha  Range  Bandara) 
මම අවසන් කරනවා, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් අය 

වැය ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී ෙලොකු, කුඩා ෙභ්දයක් බලා නැහැ. පන්ති 
ෙභ්දයක් ඇති කරලා නැහැ. පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයාෙග්ත් 
වාහන බලපතය අවලංගු කළා; රාජ  නිලධාරියාෙග්ත් වාහන 
බලපතය අවලංගු කළා. එම නිසා ෙම් අය වැය සියලු ෙදනාටම 
එක හැන්ෙදන් ෙබදුව අය වැයක් කියලා මම දකින බව සිහිපත් 
කරමින්, ඔබතුමාට ස්තුතිය පුද කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි.  

මීළඟට ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා. ඔබතුමාට 
විනාඩි 15ක කාලයක් තිෙබනවා.  

1343 1344 

[ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර මහතා] 
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[පූ.භා. 10.44] 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි. 

කාලයකට පස්ෙසේ ඔබතුමා මූලාසනෙය් ඉන්නවා. ඔබතුමා 
නැවතත් පාර්ලිෙම් න්තුෙව්දී දකින්නට ලැබුණා. අපි ඒ පිළිබඳව 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා. ඔබතුමා අපත් සමඟ කාලයක් 
හිටියා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය පිළිබඳව කථා 
කරද්දී, ෙමම අයවැය සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක් යටෙත් ඉදිරිපත් වූ 
අය වැයක් බව කියන්න ඕනෑ. ගරු අගාමාත තුමාෙග් මධ  
කාලීන සැලැස්ම ඉදිරිපත් කළා. ඒ හා සමගාමීව අය වැය ඉදිරිපත් 
වුණා. ෙමය පහසු කාර්යයක් ෙනොෙවයි. මම දැක්කා, වයඹ 
විශ්වවිද ාලෙය් වාණිජ හා මූල  පීඨෙය් ෙජ ෂ්ඨ කථිකාචාර්ය 
අමින්ද ෙමත්සිරි ෙපෙර්රා මහත්මයා පුවත් පතක ඉතාමත්ම වටිනා 
වාර්තාවක් දාලා තිබුණා. ඒෙක් එතුමා කියලා තිබුණා, -ඒ ෙදයම 
අෙප් රංෙග් බණ්ඩාර ඇමතිතුමාත් මීට ටිකකට කලින් පකාශ 
කළා.- "1990දී සියයට 19ක් තිබූ බදු ආදායම, ෙම් වන විට සියයට 
10.2 දක්වා අඩු වී ඇත" කියලා. එම නිසා ෙමොන ආණ්ඩුවකට 
වුණත්, රජෙය් ආදායම උපයා ගන්න බදු පතිසංස්කරණවලට 
යන්න සිද්ධ ෙවනවා. කවුරු ෙමොනවා කිව්වත්, බදු 
පතිසංස්කරණවලට ගිහිල්ලා ෙම් අය වැය පියවා ගන්නම සිද්ධ 
ෙවනවා.   

ෙම් ආණ්ඩුව සම්මුතිවාදී ආණ්ඩුවක්. ෙම් ආණ්ඩුව අෙප් 
රටටත් අලුත් ෙදයක්. ෙම් සභාෙව් අපි ෙදෙගොල්ලන්ටමත් ෙම්ක 
අලුත් ෙදයක්. හැබැයි, නවක මන්තීවරු පිරිසක් සිටියත්, ෙබොෙහෝ 
ෙදෙනක් දීර්ඝ කාලයක් තිස්ෙසේ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හිටපු 
මන්තීවරු හැටියට මම දැක්ක ෙදයක් තිෙබනවා. ඒ තමයි අපි 
ෙමතැන  මිතයන්. හැබැයි, අෙප් ගෙම් පාක්ෂිකයන් ෙදෙගොල්ලන්ම 
හැම ෙවලාෙව්ම මරා ගන්නවා. අපට ෙම් තුළින් යම්කිසි 
පණිවුඩයක් ගමටත් ෙදන්න පුළුවන් නම්, අපි ගෙම් ෙද්ශපාලනය 
කරන නමුත් මරා ගන්නා ෙද්ශපාලනය සම්මුතිවාදි ආණ්ඩුව 
තුළින් නතර කරන්න පුළුවන්කමක් තිෙබනවා නම් ඒක ෙබොෙහොම 
වටිනවාය කියලා මා විශ්වාස කරනවා. අය වැයක් ඉදිරිපත් 
කිරීෙම්දී හැම ෙකෙනකුම සන්ෙතෝෂ කරන්න ඉතා අමාරුයි. 
අවුරුදු ගණනාවක් තිස්ෙසේ අපි ඒක දැක්කා. ෙමොන ආණ්ඩු අය 
වැය ඉදිරිපත් කළත් ඒෙක් ෙකොස්සක් තිෙබනවාමයි. හැම ෙකනාම 
සන්ෙතෝෂ කරන්න කවදාවත් බැහැ. ඒක සාමාන  ෙදයක්. ඒකට 
අත්පුඩි ගහලා වැඩක් නැහැ. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. යථාර්ථය 
ෙත්රුම් ගන්න. අපි ෙකො ෙහොම ඉදිරිපත් කළත් ෙම්ෙක් පශ්න 
තිෙබනවා. ෙමොකද, අෙප් රට මධ  කාලීන ආදායම් ලබන රටක් 
වුණත්, විශාල අය වැය හිඟයක් තිෙබන, අෙප් ගාමීය ජනතාවට 
ෙබොෙහෝ පශ්න තිෙබන රටක් කියලායි මා කියන්ෙන්. ෙම් අය වැය 
හිඟය  පියවන්න ෙල්සි ෙවන්ෙන් නැහැ. ඒ සඳහා ණය ගන්නම 
සිද්ධ ෙවනවා; පතිසංස්කරණවලට යන්නම සිද්ධ ෙවනවා.  

ෙමම අය වැය ෙල්ඛනෙය් යම් යම් කාරණා මා ෙබොෙහොම 
අගය කරනවා. හැම ෙකනකුම කථා කළා වාෙග් විෙශේෂෙයන්ම 
ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතයටත්, අධ පන ක්ෙෂේතයටත් හැම ආණ්ඩුවකින්ම 
විශාල වශෙයන් මුදල් ෙවන් කළා. ෙම් අය වැය තුළිනුත් අධ ාපන 
ක්ෙෂේතයට වැඩි මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ගුරු නිවාස සඳහා 
රුපියල් මිලියන 2,000ක්, ගුරු පුහුණුව සඳහා රුපියල් මිලියන 
1,000ක් ෙවන් කර තිෙබන බව මා දැක්කා. ඒවා ෙහොඳ ෙද්වල්. 
අෙප් වාෙග් ගාමීය පෙද්ශවල තිෙබන බරපතළ පශ්නය තමයි 
ගුරුවරුන් ෙසේවය කරන්න ආපුවහම ඔවුන්ට නතර ෙවන්න 
තැනක් නැති එක. ගාමීය පාසල් ගත්ෙතොත්, අද ඒ පාසලට එන 

ගුරුවරයා ෙහට මාරු ෙවලා යන්නයි බලන්ෙන්. ෙමොකද, ඔවුන්ට 
ඉඩ පහසුකම් නැහැ. දුෂ්කර කලාපවලින් ඔවුන් යන්ෙන්ත් ඒ 
නිසායි. හැම ආණ්ඩුවක්ම උත්සාහ කළා, පුළුවන් තරම් ගුරු 
නිවාස හදන්න. ගුරු නිවාස ෙනොහැදුවා ෙනොෙවයි; හැදුවා මදියි. ඒ 
ෙවනුෙවන් නැවත වතාවක් විශාල මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබන 
එක ඉතාමත් වටිනා ෙදයක්. ද්විතීයික පාසල්වල සනීපාරක්ෂක 
පහසුකම් සඳහා මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. අපි ඇත්ත කියන්න 
ඕනෑ. පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් ෙම් රෙට් ද්විතීයික පාසල් 1,000ක් 
හැදුවා. එය ඉතාමත් වටිනා කර්තව යක්. ඒවාෙය් ඉදිරි වැඩ 
කටයුතු කර ෙගන යන්න ෙම් රජෙයනුත් තවත් මුදලක් ෙවන් 
කරලා තිෙබනවා. අපි එයට ෙබොෙහොම පශංසා කරන්න ඕනෑ. 
ෙම්වා කරන්න ඕනෑ ෙද්වල්.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය ගැන කථා කළා. ඒ කාරණයට මා 
ෙදවනුව එන්නම්. මානව සම්පත් සංවර්ධනය සඳහා ෙම් අය වැය 
තුළින් රුපියල් මිලියන 7,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ අනුව 
මානව සම්පත් සංවර්ධනයට මුල් තැනක් දීලා තිෙබනවා. එය 
ෙබොෙහොම වටිනවා. මුල් ළමා අවධිෙය් ඉඳලාම අෙප් මානව 
සම්පත ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන 
පශංසා කරන්න ඕනෑ.  

මහෙපොළ විශ්වවිද ාලය නමින් විශ්වවිද ාලයක් ආරම්භ 
කිරීමට මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ ගැන රවි කරුණානායක 
මුදල් ඇමතිතුමාට ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විෙශේෂෙයන්ම ලලිත් 
ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමාට කරන ෙගෞරවයක් හැටියට ෙවන්න ඕනෑ, 
මහෙපොළ විශ්වවිද ාලය ආරම්භ කරන්න මුදල් ෙවන් කෙළේ. අපි 
එයට පශංසා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
ඇමතිතුමාත්, අපිත් ෙබොෙහොම ගරු කරපු, ආදරය කරපු 
නායකෙයක් තමයි ලලිත් ඇතුලත්මුදලි මැතිතුමා. එතුමාට කරන 
ගරුත්වයක් හැටියට රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා කළ ෙම් 
කර්තව ය ඉතාම ෙශේෂ්ඨයි කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී මා පකාශ 
කරන්න ඕනෑ. මට ආරංචියි, හර්ෂ ද සිල්වා ඇමතිතුමා තමයි ඒ 
ෙයෝජනාව දුන්ෙන් කියලා. කවුරු කළත් ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. 
ෙමොකද, රටට ෙසේවයක් කරපු රාජ  නායකයන් සිහිපත් කිරීම අප 
කළ යුතු ෙදයක්. එය ඉතාමත් වටිනා ෙදයක්.  

මා කියන්න ඕනෑ, ෙසේවක භාරකාර අරමුදල සහ EPF                  
එක ගැන. 1982 වර්ෂෙය්දී මාෙග් පියතුමා විසිනුයි ෙසේවා 
නියුක්තයන්ෙග් භාර අරමුදල කියාත්මක කරන්න පටන් ගත්ෙත්. 
ෙම් රෙට් සංඛ ා ෙල්ඛන ගත්තාම, ෙසේවා නියුක්තයන්ෙග් භාර 
අරමුදල සහ  EPF එක අර ෙගන සියයට කී ෙදනාද අවුරුදු 
ගණනක් සන්ෙතෝෂෙයන් ජීවත් ෙවන්ෙන්. ෙම්ක තමයි යථාර්ථය. 
ෙහොඳ මූල  කළමනාකරණයක් පිළිබඳව දන්නා, ඉහළම තලෙය් 
වැටුප් ගන්නා උදවිය ෙසේවෙයන් විශාම යද්දී ඔවුන්ට ෙහොඳ  EPF 
එකක්, ETF එකක් හම්බ ෙවනවා. ඔවුන්ෙග් මුදල් ටික 
කළමනාකරණය කර ගන්න ඔවුන් දන්නවා. නමුත් අෙනක් උදවිය 
ගැන බැලුවාම ෙපෙනනවා, ඔවුන් ලබා ගත් EPF එක අවුරුදු 
ෙදෙකන්  විනාශ ෙවලා ඉවරයි කියන එක. ෙම්ක තමයි රෙට් 
ඇත්ත තත්ත්වය. ෙම් සම්බන්ධව ගරු අගාමාත තුමා වෘත්තීය 
සමිති සමඟ සාකච්ඡා කර තීන්දුවක් ගන්නට කල්පනා කිරීම ගැන 
මා එතුමාට පශංසා කරනවා. අෙප් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාෙග් 
ආණ්ඩුවට ෙපෞද්ගලික අංශයට විශාම වැටුප් කමයක් සකස්  
කරන්න බැරි වුණා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරුන් 
හැටියට අපට අද තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය තමයි රැකියා පශ්නය. 
නමුත් ෙමය අෙප් පශ්නයක් ෙනොෙවන්න ඕනෑ. ෙම් රෙට් සිදු 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? මන්තීවරුන්ට සිදු ෙවලා තිෙබනවා, 
උපෙත් සිට මරණය දක්වා මරණ සහතික ලබා දීමට. ඒක තමයි 
අෙප් job එක. ඒකද අෙප් රාජකාරිය ෙවන්න ඕනෑ? නැහැ. අෙප් 
පතිපත්ති සකස් කිරීම ඒ තුළින් රට ඉදිරියට යාම තමයි අෙප් job 
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එක ෙවන්න ඕනෑ. නමුත් අපට සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? 
අද රැකියා සැපයීම තමයි මන්තීවරයාෙග් එකම කර්තව ය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. එෙහම රැකියා ෙදන්න ෙකොෙහේද තිෙබන්ෙන්? ෙම්වා 
කරන විට සියලුම ෙදනා සන්ෙතෝෂ කරන්න අපහසු ෙවයි. 
ෙපෞද්ගලික අංශයට විශාම වැටුප් කමයක් සකස් කරන්නට 
පුළුවන් නම් රට දිනුම් කියන එක මා පැහැදිලිව පකාශ කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් ගාමීය ජනතාවෙග් හිෙත් 
පැලපදියම් ෙවලා තිෙබන අදහසක් තමයි, ''විශාම වැටුපක් 
ලැෙබන රක්ෂාවක් ෙසොයාගන්න ඕනෑ'' කියන ෙද්. ආණ්ඩුෙව් job 
එකක් ඉල්ලන්ෙන් ෙමොනවාටද? ඒ, විශාම වැටුපක් ලැෙබන 
නිසායි. ෙම් ආකල්පය ෙම් උදවිය ෙලෙහසිෙයන් ෙවනස් කර 
ගන්ෙන් නැහැ. තමන්ෙග් දරුවාට ආණ්ඩුෙව් රක්ෂාවක් ලැෙබන 
ෙතක් ෙපෞද්ගලික අංශෙය් රක්ෂාවකට අරින්ෙන් නැති සමහර 
ෙදමව්පියන් ඉන්නවා. කන්න-ෙබොන්න දීලා දරුවා ෙගදර තියා 
ගන්නවා. දරුවාත් කකා-බිබී ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙගදරට ෙවලා 
ඉන්නවා. රජෙය් රැකියාවක් ලැෙබන ෙතක් ෙහෝ ෙපෞද්ගලික 
අංශෙය් රක්ෂාවකට ගිෙයොත් තමන්ට එයින් පළපුරුද්දක් 
ලැෙබනවා; පඩියක් හම්බ ෙවනවා කියා ෙම් උදවිය කල්පනා 
කරන්ෙන් නැහැ. ඒ ෙමොනවාවත් නැතිව රජෙය් රැකියාවක්ම 
ලැෙබන ෙතක් ඉන්නවා. ෙමය කවදාවත් ෙම් රෙට් කරලා 
පිරිමහන්න, කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙපෞද්ගලික අංශයට විශාම වැටුපක් ලබා ෙදන කමෙව්දයක් සකස් 
කරන්න කියා ගරු අගාමාත තුමාෙගන් මා ඉල්ලා සිටිනවා. ෙම් 
ෙද්වලින් සියයට සියයක් රෙට් ජනතාව සන්ෙතෝෂ කරන්න බැරි 
ෙවයි. නමුත්, එය ෙම් රට ෙහොඳ තැනකට ෙගන යන්න පුළුවන් 
කමෙව්දයක් බවට පත් ෙවනවාට කිසිම සැකයක් නැහැ කියන එක 
මා පකාශ කරන්නට ඕනෑ. 

අද ෙම් රෙට් තිෙබන තවත් බරපතළ පශ්නයක් තමයි, ඉඩම් 
පශ්නය. ඒ සඳහා කටයුතු කිරීම ඉතාමත්ම ෙහොඳ ෙදයක්. අවුරුදු 
10කට වැඩි කාලයක් අනවසර ඉඩම්වල පදිංචිව සිටියා නම් ඒ 
පදිංචිය තහවුරු කර ෙදන එක ෙලොකු පිනක් ෙවනවා. තමන්ට 
අයිතිවාසිකමක්, අයිතියක් ලැෙබන ෙදයක් තමයි ෙම් රෙට් 
ජනතාවට අවශ  ෙවන්ෙන්. ඒ නිසා එය ඉතාමත්ම ෙහොඳ 
කමෙව්දයක් ෙවනවා. ෙමය ඉෂ්ට කළ යුතුයි කියන එක අපි 
දන්නවා.   

ඉඩම්වල අනවසරෙයන් පුද්ගලයින් පදිංචිව සිටින බව අෙප් 
හැරිසන් ඇමතිතුමා දන්නවා. ඒ අය මියයන තුරු අනවසරෙයන් 
ඉන්නවා. ඒ නිසා ෙමවර අය වැය තුළින් ෙයෝජනා කළ  ෙම් කමය 
ෙහොඳ ෙදයක්. ඉතාමත්ම අවශ  රක්ෂිතයන් සමහර තැන්වල ඇති. 
ඒවා ලබා ෙදන්ෙන් නැතිව, අෙනක් තැන් ගැන ෙසොයා බලා අවුරුදු 
10කට වැඩි කාලයක් ඒ ඉඩම්වල පදිංචිව සිටි අයට ඒ ඉඩම් අයිතිය 
ලබා ෙදන එක ඉතාමත්ම වටිනා කාර්යයක් කියන එක ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී කියන්නට ඕනෑ. 

ෙපොලිස් ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් වැටුප් පශ්නය විසඳන්න රුපියල් 
මිලියන 3,000ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. එය ඉතාමත් ෙහොඳ ෙදයක්. 
පාසල් නිල ඇඳුම් ගැන ෙබොෙහෝ ෙදනා කථා කළා. නිල ඇඳුම් 
සඳහා voucher ලබා දීම ෙහොඳ ෙදයක් බව මාෙග් ෙපෞද්ගලික 
අදහස ෙවනවා. එෙහම කළාම රුපියල් ෙකෝටි ගණනක වංචාවක් 
නතර ෙවනවා. ඒක ස්ථීරයි. හැබැයි,  ෙම් සඳහා නිසි කමෙව්දයක් 
සකස් කරන්න ඕනෑ. ෙම් voucher එක දුන්නාම voucher එක 
විකුණා ෙගන ෙගදරට බඩු ගන්න ෙහෝ ෙවනත් ෙදයක් කරන්න 
හරි බැරි ආකාරෙය් කමෙව්දයක් සකස් කරන්න ඕනෑ. නැතිනම් 
දරුවාට පාසල් යන්න ඇඳුම නැති ෙවනවා. ගරු හැරිසන් 

ඇමතිතුමනි, ෙම් නිල ඇඳුම් ෙසල්ලෙමන් සෑම ෙකෙනක්ම 
ෙකොෙහන් ෙහෝ මුදල් වංචා කළා. ඒක තමයි අවසාන පතිඵලය. 
ෙම් වවුචර් කමය ඉතාම වටිනවා. හැබැයි, ෙමය හරියට දරුවාෙග් 
ඇඳුම්වලටම යයිද කියන පශ්නය තිෙබනවා. ඒකට කමෙව්දයක් 
හදාගන්න සිද්ධ ෙවයි.  

මට කියන්න තිෙබන ඊළඟ කාරණය ෙම්කයි. විෙද්ශ 
ආෙයෝජනය ෙහොඳ ෙදයක්. ඒක රටක ෙවන්න ඕනෑ ෙදයක්. මා 
හිතන හැටියට එක ෙයෝජනාවක් හැෙරන්න, විෙද්ශ ආෙයෝජන 
සඳහා ෙගනැත් තිෙබන ෙයෝජනා ෙබොෙහොම ෙහොඳයි. ඒක තමයි, 
ඉඩම් පිළිබඳ පශ්නය. ඒ ෙයෝජනාෙවන් පෙව්ශම් ෙවන්න. ෙම් 
පුංචි රෙට් ඉඩම් විෙද්ශිකයන්ට ලබාදීෙම්දී අප ෙබොෙහොම ප ෙව්ශම් 
ෙවන්න ඕනෑ. අප විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් ෙදන්න ගිෙයොත්, ෙම් 
තිෙබන ඉඩම් ෙවෙළඳ ෙපොළට ෙමොකද වන්ෙන්? ගෙම් සාමාන  
මිනිෙහකුට ඉඩමක් ගන්න බැරි ෙවනවා. ඉඩම් මිල ඉෙබ්ම ඉහළ 
යන්න පටන් ගන්නවා. ඊට අමතරව ආරක්ෂාව පිළිබඳ 
පශ්නයකුත් එන්න ඉඩ තිෙබනවා. ෙම්වා ගැන ෙබොෙහොම 
සැලකිල්ෙලන් කටයුතු කරන්න ඕනෑ. ෙහොඳට ෙසොයා බලන, 
පසුවිපරම් කරන කම ෙව්දයක් තිෙබන්න ඕනෑ; monitoring 
system එකක් තිෙබන්න ඕනෑ. ඒක තමයි අවශ ම ෙද්.  

 ෙපොෙහොර ගැන අප කථා කළා. ඇත්තටම ෙම් රෙට් 
ෙගොවියාෙග් අස්වැන්න වැඩි වුෙණ් ෙපොෙහොර සහනාධාරය 
නිසායි. ෙපොෙහොර සහනාධාරය ලබාදීෙම්දී පශ්න ඇති වුණා. ඒක 
ඇත්ත. හැබැයි, ෙපොෙහොර සහනාධාරය නිසා වී අස්වැන්න වැඩි 
වුණා . නමුත්, අෙප් රෙට් වී ෙගොවිෙයෝ වී නිෂ්පාදනය කළාට ඒ 
වීවලට value addition එකක් කෙළේ නැහැ. ෙම් වී සහල් කර අපට 
ෙවන රටකට අරින්න බැහැ. ෙමොකද, පිට රටවල් අෙප් හාල් 
කන්ෙන් නැහැ. ෙමය බරපතළ පශ්නයක්. එෙහම නම් කෘෂිකර්ම 
අමාත ාංශයත්, ෙම් කාරණයට අදාළ අනිකුත් අමාත ාංශත් එකතු 
ෙවලා කළ යුත්ෙත් කුමක්ද? රටට ගැළෙපන, අපට පිට රට 
පටවන්න පුළුවන් ෙහොඳ හාල් ලැෙබන වී නිෂ්පාදනය කරන්න 
ෙගොවියාව දැනුවත් කරන්න ඕනෑ; ඔවුන්ට අවශ  ෙහොඳ බීජ 
ෙදන්න ඕනෑ. එතෙකොට ෙගොවියාටත් ෙහොඳ ආදායමක් 
ලැෙබනවා. හැරිසන් ඇමතිතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන් නා ඩු වී 
 කිෙලෝවක සහතික මිල රුපියල් 38ට අඩු කර තිෙබනවා. ඒක 
ඔබතුමාටයි, මටයි එකඟ ෙවන්න පුළුවන් ෙදයක් ෙනොෙවයි. 
ෙමොකද, අප ෙදන්නාම ෙගොවීන් නිෙයෝජනය කරන පෙද්ශවල 
ඉන්ෙන්. නාඩු වීවල ෙම් සහතික මිෙල් ෙවනසක් කරන්න  -එය 
රුපියල් 38ට වඩා ඉහළ දමන්න- පුළුවන් නම්, ඒ ෙවනුෙවන් 
කමෙව්දයක් සකස් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක පිනක්.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් වූ කාලෙයන් තව විනාඩි 

ෙදකක් තිෙබනවා.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
ෙහොඳයි.  

 මම විෙශේෂෙයන්ම කාර් ගැනත් කියන්න ඕනෑ,  ඉෙලක්ටික් 
වාහනවලත් මිල වැඩි කර තිෙබනවා. ෙලෝකෙය් හැම රටක්ම 
ෙමවැනි වාහන බදුවලින් නිදහස් කර තිෙබනවා. පරිසර හිතකාමී 
වාහනවලත් බද්ද ඉවත් කරන්න කියා රවි කරුණානායක මුදල් 
ඇමතිතුමාෙගන් මම ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

1347 1348 

[ගරු ලක්ෂ්මන් ෙසෙනවිරත්න මහතා] 
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මට කියන්න විෙශේෂම කාරණයක් තිෙබනවා. ජාතිවාදය 
ඇවිස්ෙසන විධියට අෙප් සමහර මන්තීතුමන්ලා ෙමතැනදී කථා 
කළා. එතුමන්ලා ෙමොකක්ද කිව්ෙව්? එල්ටීටීඊ සැකකරුවන්ව 
නිදහස් කරනවා කිව්වා. මම ඒකට ඇත්තටම උත්තරයක් ෙදන්න 
ඕනෑ. මෙග් එහා පැත්ෙත් අසුෙන් ඉන්ෙන් හිටපු පුනරුත්ථාපන හා 
බන්ධනාගාර පතිසංස්කරණ අමාත  චන්දසිරි ගජදීර මැතිතුමායි. 
මම ඊෙය් එතුමාත් එක්ක කථා කළා. එතුමා මට කිව්වා, 
යුද්ධෙයන් පසුව, 2014 ෙවද්දි එල්ටීටීඊ සැකකරුවන් 12,000ක් 
නිදහස් කර තිෙබන බව. හැබැයි, ඒක ෙහොඳ ෙදයක්. පභාකරන් 
මැරිලත් ඉවරයි. යුද්ධයත් අවසානයි. "දැනට රැඳවුම් භාරෙය් සිටින 
සියලුම ෙකොටි සැකකරුවන් ෙම් වසෙර් සමාජගත කිරීම, 2010-
2011" කියා තමයි ෙම්ක පටන් ගත්ෙත්. ඒක ෙහොඳ වැඩක්. ගිය 
සතිෙය් 39ෙදෙනකුට ඇප දුන්නාට අප කෑ ගහනවා. ඇපයි 
දුන්ෙන්. ඒ ෙමොකද? ඔවුන් අවුරුදු දහය, පහෙළොව රිමාන්ඩ් එෙක් 
ඉඳලා තිෙබනවා. නමුත්, තවම  සාක්ෂි ෙගොනු කර ගන්න බැරි 
ෙවලා තිෙබනවා. 39ෙදෙනකුට ඇප දුන්නාට අප කෑ ගහනවා. 
හැබැයි, එදා 12,000ක් නිදහස් කළා කියලා අප කවුරුත් කෑ 
ගැහුෙව් නැහැ. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අෙත් 
තිෙබන ෙම් ලියවිලි මා සභාගත* කරනවා. ෙම්වා ඉතාම වටිනා 
ලියවිලි. ෙම් ලියවිලි හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළු කළ යුතුමයි. 
2010.01.22 සහ 2010.01.25 වන දින ගරු නීතිපතිතුමාෙග් 
උපෙදස් මත පබල තස්තවාදී කියා සඳහා සම්බන්ධව සිටියදී ඇප 
මත මුදා හරින ලද සැකකරුවන් පිළිබඳව වාර්තාව තමයි ෙම් 
තිෙබන්ෙන්.  

පබලම එල්ටීටීඊ සැකකරුවන් 140ෙදෙනක් 2010දී ඇප මත 
නිදහස් කර හැරියා.  

 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
එතෙකොටත් සමහර අය එළිෙය් ෙන්, හිටිෙය්. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
අපි ෙමොනවා ගැනද ෙම් කථා කරන්ෙන්? ආපසු ජාති වාදයකට 

යන්නද හදන්ෙන්? අපි මරා ගත්තා මදිද? අපට ෙම් රෙට් කථා 
කරන්න -කියා කරන්න- ෙදයක් නැද්ද? අෙප් ෙගෞරවනීය 
මන්තීතුමන්ලාෙගන් මම ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් 
අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගන්න කියා. අපට ෙම් සම්මුතිවාදී කමය 
ගැළෙපන්ෙන් නැති ෙවන්න පුළුවන්. හැබැයි, අපට ෙහොඳ 
අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. මට මතක් ෙවනවා, ෙජ්.ආර්. 
ජයවර්ධන මහත්තයා 1989, -  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ලැබී ඇති කාලය අවසානයි. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් ෙසෙනවිරත්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ெசெனவிரத்ன) 
(The Hon. Lakshman  Senewiratne) 
මට තව මිනිත්තු ෙදකක් ෙදන්න, මූලාසනාරූඪ ගරු 

මන්තීතුමනි. මට තව මිනිත්තු කීපයක් තිෙබන බව මම දන්නවා. 
[බාධා කිරීමක්] එපා. අපට ෙවලාව තිෙබනවා.  

ගරු පාලිත රංෙග බණ්ඩාර රාජ  ඇමතිතුමනි, ඔබතුමා බය 
ෙවන්න එපා. මම ෙන් ලැයිස්තුව හදන්ෙන්. තව මිනිත්තු ෙදකක් 
මට ෙදන්න. 

ගරු පී. හැරිසන් ඇමතිතුමනි, 1989දී කතරගම "ගම් උදාව" 
විවෘත කරද්දි ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයා ෙහොඳ පකාශයක් 
කළා, "බිත්තර ආප්පයක් හදන්න බිත්තරය කඩලා බලන්න ඕනෑ. 
එතෙකොට තමයි ඒ බිත්තරය ෙහොඳ බිත්තරයක්ද, කුණු 
බිත්තරයක්ද කියා බලා ගන්න පුළුවන්" කියා. ෙම්ක සම්මුතිවාදී 
ආණ්ඩුවක්. ෙමය ෙහොඳ අවස්ථාවක්. යන ගමන ෙකොහාටද 
යන්ෙන් කියා බලන්න අප සියලු ෙදනාටම  පුළුවන්. ෙම් දිහා 
සැකෙයන්, වකෙයන් බලන්ෙන් නැතිව අප සහෙයෝගය ඇතිව 
කටයුතු කරමු. අපි හැම දාම ෙදපැත්ෙත් ඉඳෙගන මරා ගත්ත එක 
කෙළේ. ගෙම් අයත් හැම දාම මරා ගත්තා. ෙම් තත්ත්වය අපි 
දැන්වත් නතර කරමු. අද ෙහොඳ අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබනවා. 
යුද්ධයත් අවසානයි. හැම ෙදයක්ම අවසානයි. ෙදෙගොල්ලන්ම ඒක 
රාශි ෙවලා  ගමට ෙහොඳ පණිවුඩයක් ෙගන යන්න අපට බැරි ඇයි? 
ඒ සඳහා අපි උත්සාහයක් ගනිමු. අඩු පාඩුවක් තිෙබනවා නම් ඒ 
පිළිබඳව කථා කරමු. අපට ඒවා කථා කර විසඳා ගන්න පුළුවන්. 
මෙග් මතය ඒකයි. එම නිසා අෙප් ගරු මන්තීතුමන්ලාෙගන් මම 
ෙබොෙහොම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා, ලැබිලා තිෙබන වටිනා 
අවස්ථාෙවන් පෙයෝජන ගන්න අපි කටයුතු කරමු කියා. ඒ 
පකාශයත් කරමින් මම නිහඬ වනවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු ඒ.ඩී. චම්පික ෙපේමදාස රාජ  ඇමතිතුමා. ඔබතුමාට විනාඩි 

20ක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
[පූ.භා. 11.02] 
 
ගරු ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා (කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු 
රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ஏ. . பிேரமதாச - ைகத்ெதாழில் மற் ம்  வாணிப 
அ வல்கள் இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon. A.D. Premadasa - State Minister of Industry and 
Commerce) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අඛණ්ඩව වසර 15ක් පමණ 

පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන මට පසු ගිය මැතිවරණෙය්දීත් 
කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් ජනතාවෙග් ඡන්දෙයන් පස්වැනි වතාවටත් 
ෙම් උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කිරීමට අවස්ථාව ලැබුණා. 
ලංකාෙව් ෙද්ශපාලන ඉතිහාසයට අලුත්ම අත් දැකීම් එක් කළ, 
අලුත්ම පරිවර්තනයක් සිදු කළ ෙම් නව පාර්ලිෙම්න්තුවට මා 
ෙතෝරා පත් කර එවූ කෑගල්ල දිස්තික්කෙය් එක්සත් ජාතික 
පාක්ෂික ඡන්දදායකයින්ට හා සමස්ත ජනතාවට මෙග් ස්තුතිය පුද 
කිරීමට මා ෙමය අවස්ථාවක් කර ගන්නවා. සම්මුතිවාදී 
ෙද්ශපාලන ගමනකට මුල පුරමින් ශී ලංකාවට නව ෙද්ශපාලන 
සම්පදායක් හඳුන්වා දීම පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපති ෛමතීපාල 
සිරිෙසේන මැතිතුමාට මා ස්තුතිවන්ත ෙවනවා.  

කුඩා ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුෙවකු ෙලස ව ාපාරික ෙලෝකයට 
පැමිණ එතැනින් ෙද්ශපාලන ක්ෙෂේතයට පිවිසුණු මට කර්මාන්ත 
හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳව රාජ  අමාත  ධුරෙය් වගකීම් පැවරීම 
පිළිබඳව ශී ලංකා පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ගරු අගාමාත  රනිල් 
විකමසිංහ මැතිතුමාට මෙග් ෙගෞරවය ෙම් අවස්ථාෙව් පිරිනමනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවාෙග් 
හද ගැසම් හඳුනන, ඒ වාෙග්ම ඔවුන්ෙග් වුවමනා එපාකම් පිළිබඳව 
පාෙයෝගික අත් දැකීමක් ඇති මා හට එම විෂෙය් වගකීම් පැවරීම 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

එකී කර්මාන්තකරුවන්ටම සිදු කළ ඉමහත් ෙගෞරවයක් ෙලස මම 
සලකනවා. මෙග් පන්තිෙය් කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ ෙදන 
පාෙයෝගික ගැටලු වාෙග්ම ඔවුන් සමඟ බැඳුණු ගාමීය ජනතාවෙග් 
සමාජ, ආර්ථික පසුබිම ගැනත්, ඔවුන්ෙග් ෛදනික ජීවිතය ගැනත් 
ෙහොඳ අවෙබෝධයක් මා සතුව තිෙබනවා. එම නිසාම කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් ජනතාව ඕනෑම අවස්ථාවක මා සමඟ සජීවීව සිටින 
බව මා ෙම් ගරු සභාවට දැනුම් ෙදන්ෙන් ඉමහත් සතුටින්.  

ෙමම උත්තරීතර සභා ගැබ තුළ අය වැයට එෙරහිව කථා 
කරන අවස්ථාවල ෙමවර අය වැය  විෙද්ශිකයන්ට වැඩි වාසි ෙගන 
ෙදන අය වැයක් ෙලස හැඳින්වූවත්, ඔවුන් ෙම් අය වැය තුළ කුඩා 
ව වසායකයින් ෙවනුෙවන් සලසා ඇති වාසිසහගත තත්ත්වයන් 
පිළිබඳව අවධානයට ෙනොගැනීම කනගාටුවට කරුණක් බව මම 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කියනවා. සංවර්ධනය වූ පෙද්ශයන්ට පමණක් 
සීමා වුණු කර්මාන්ත සංවර්ධනය ඉන් බැහැරට ව ාප්ත කිරීමටත්, 
ඒ සඳහා අවශ  යටිතල පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීමටත්, ෙද්ශීය 
පාරිෙභෝජන දව  සුලබ කිරීමට හා අපනයන ෙවෙළඳ ෙපොළට 
අවශ  නිෂ්පාදන සඳහා නව තාක්ෂණය ඇතුළු විෙශේෂ අවස්ථා උදා 
කිරීමටත් අප සැලසුම් කර තිෙබනවා. ජාත න්තර ෙවෙළඳ 
ෙපොෙළේ තරගකාරිත්වයට මුහුණ දිය හැකි ගුණාත්මක බවින් ඉහළ 
නිෂ්පාදන සඳහා ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් ෙයොමු කළ යුතුයි. ඒ 
සඳහා හඳුනාගත් අංශ සංවර්ධනය කළ යුතුයි. 

කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ ෙදන ගැටලු විසඳීමට නම්, ෙගෝලීය 
පවණතා අධ යනය කර ඒවාට අනුකූලවන්නා වූ උපාය මාර්ග 
හඳුනාගත යුතුයි. කර්මාන්තකරුවන් මුහුණ ෙදන ගැටලුවලට 
සකියව මැදිහත් වී ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය වශෙයන් නව දැනුම 
හුවමාරු කම හා කර්මාන්ත පදර්ශන ආදී මාධ යන් භාවිත කිරීම 
ෙමහිදී වඩා වැදගත් ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම ජාත න්තර ෙවෙළඳ 
ක්ෙෂේතයට පිවිසීමට අවශ  නව උත්පාදන කර්මාන්ත ඇති ෙකොට 
අපනයන අවස්ථා පුළුල් කිරීමද කළ යුතු ෙව්. ඒ අතරම, කුඩා හා 
මධ  පරිමාණ ෙද්ශීය කර්මාන්ත සුරක්ෂිත කිරීම, පවර්ධනය කිරීම 
හා නව තාක්ෂණය හඳුන්වාදීම, නවීකරණය මඟින් විවිධ 
පෙද්ශයන්හි විෙශේෂ ව ාපෘති ඇති කිරීමට අප රජය සැලසුම් කර 
ඇත. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන්ෙග් 
වර්ධනයට බලපෑම් ඇති කරන ආනයනික දව  හා භාණ්ඩ විශාල 
පමාණයක බදු ඉහළ දැමීම මඟින් ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා 
සුරක්ෂිත කිරීමට කටයුතු කර තිෙබනවා. ෙද්ශීය කර්මාන්තවල 
ෙයදවුම් ෙලස භාවිත වන විශාල භාණ්ඩ පමාණයක් සඳහා රජය 
මඟින් වක හා ඍජු බදු සහන ලබා දී තිෙබනවා. 

ෙද්ශීයව නිෂ්පාදනය කළ හැකි අමතර ෙකොටස් හා උපාංග 
නිෂ්පාදනය සඳහා ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවන් දිරිගැන්වීමට හා 
ඔවුන්ට අවශ  රාජ  අනුගහය පුළුල් කිරීම තුළින් විෙද්ශ විනිමය 
පිටට ගලා යෑම සීමා කිරීමට හා පාරිෙභෝගිකෙයකුට දැරිය හැකි 
මිලකට අවශ  භාණ්ඩ හා ෙසේවා ලබාදීමට හා එවැනි අවස්ථා 
හඳුනාෙගන තීරු බදු සහන ලබාදීම මඟින් ආසියාෙව් වඩා දියුණු 
රටවල් සමඟ ෙවෙළඳ ගිවිසුම් හා භාණ්ඩ හුවමාරු කියාදාමයන් 
තුළින් ෙද්ශීය කර්මාන්ත සඳහා අපනයන වටිනාකමක් ලබා දිය 
හැකි බව මෙග් විශ්වාසයයි. වඩා හිතකර හා ෙද්ශීය වශෙයන් නඟා 
සිටුවිය හැකි කර්මාන්ත හඳුනාෙගන ඒවාට අවශ  පතිපත්ති හා 
සැලසුම් මඟින් අපනයන අවස්ථා පුළුල් කරගැනීමටත් නව 
ෙලෝකෙය් ඉල්ලුමට සරිලන නව නිපැයුම් ඇති කිරීම තුළින් 
අමුදව  හා අතරමැද ෙයදවුම් අඩු පිරිවැයක් යටෙත් ආනයනය 
කිරීම වැදගත් ෙව්. එමඟින් පාරිෙභෝගික සුභසාධනය ඉහළ 
නැංවීමට හැකිවනු ඇත. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අප සතු ආයතන පමණක් 
ෙනොව, ඉන් පරිබාහිර රාජ  ආයතන හා විශ්වවිද ාල, ෙපෞද්ගලික 
අංශයන්හි සහායද ෙම් සඳහා ලබාගැෙන්. ෙම් යටෙත් මානව 
සම්පත් හුවමාරුව, තාක්ෂණ හුවමාරුව, අපනයන හා නිෂ්පාදන 
සංවර්ධනය, කර්මාන්ත හා වාණිජ අංශවල තරගකාරිත්වය ඉහළ 
නැංවීම වඩා වැදගත් ෙව්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාෙව් තිරසාර 
සංවර්ධනයක් උෙදසා  2020 වන විට ඉහළ අගයක් එකතු කරන 
ලද දැනුම මත පදනම් වූ ෙගෝලීය වශෙයන් තරගකාරි වූ ද, නව 
ෙලොවට ගැළෙපන කර්මාන්ත හා වාණිජ අංශයක් නිර්මාණය 
කරමින් වඩා පශංසනීය සංවර්ධන ඉලක්ක ළඟා කර ගැනීමට අප 
අමාත ාංශය සිය කාර්ය භාරය ෙනොපිරිෙහළා ඉටු කරනු ලැෙබ්. 
ෙම් සඳහා ෙකටි හා මධ කාලීන උපාය මාර්ග ෙයොදා ගනිමින් 
අපෙග් අරමුණු හා ඉලක්ක කරා ළඟා වීමට අපට හැකි වනු ඇත.  

2015 ෙනොවැම්බර් 05වැනි දින මෙග් නායක ගරු 
අගාමාත තුමා පාර්ලිෙම්න්තුව හමුෙව් ඉදිරිපත් කළ පතිපත්ති 
මාලාවට අයත් "ගාමීය ආර්ථිකය සංවර්ධනය කිරීම" යන 
ෙත්මාවට අයත් වන මධ  කාලීන උපාය මාර්ග යටෙත් ගම් 
මට්ටෙම් කර්මාන්ත ඇති කිරීමටත් ඒ හරහා ගාමීය ජනතාවට තම 
ගෙම් සිටම ආදායම් ඉපයීම තුළින් ගම පිබිෙදන ආර්ථිකයක් ඇති 
කිරීම නව රජෙය් ෙකටිකාලීන අරමුණක් බව මා ෙමම ගරු 
සභාවට කියනවා.  

ගරු අගමැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ ගමට හිරු පායන පතිපත්ති 
පකාශය හරහා කුඩා ව වසායකයින්ෙග් සිහින සැබෑ කර ගන්නට 
ෙමම අය වැෙයන් දී තිෙබන අසීමිත සහනය අගය කළ යුතුයි. 
ෙලෝකය ගමන් කරන නව දිශාවන්ට ගමන් කළ හැකි පරිදි, 
අපෙග් යල් පැන ගිය පතිපත්ති සංෙශෝධනය කරමින් ජාත න්තර 
ෙවෙළඳ කටයුතු ෙකෙරහි නව දැක්මක් තුළ විෙද්ශ විනිමය රටට 
ෙගෙනන්න, එහි වාසිය ගෙම් කර්මාන්තකරුවාට උරුම කරදීමට 
ෙමම අය වැෙයන් හැකියාව ලැෙබන බව මෙග් විශ්වාසයයි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමම පතිපත්ති 
පතිසංස්කරණය තුළින් ෙද්ශීය ව ාපාර ක්ෙෂේතෙය් 
තරගකාරිත්වය වැඩි දියුණු ෙවනවා වාෙග්ම ෙද්ශීය කුඩා 
ව ාපාරිකයාෙග් දැනුම කුසලතා හා ආකල්පවල ද ෙපරළියක් ඇති 
ෙවනවා පමණක් ෙනොව, ඔවුන් තුළ වඩා පශස්ත බලාෙපොෙරොත්තු 
හා විශ්වාසයන් ද ෙගොඩනැ ෙඟනු ඇත. 

සමාජ සාධාරණත්වය තුළින් ලාංකීය සමාජය තුළ සියුම් 
ෙවනසක් ඇති කරන්නත්, ඒ තුළ ජාතික හා ජාත න්තර පමිතීන් 
සමාජ ගත කරන්නත් අපට හැකියාව ලැෙබනවා. ෙලෝකයා මවිත 
කරන සුවිෙශේෂ කර්මාන්තයන්ට උරුමකම් කියන ඉතිහාසයක් 
ඇති ශී ලාංකීය ගාමීය ජනතාවට ආෙව්නික ගෙම් 
කර්මාන්තකරුවා අවදි කරන්න අවශ  උපරිම සහය ලබා ෙදන්න 
අවශ  මූලික පතිපත්ති ෙවනස් කරන්න ගරු අගමැතිතුමාෙග් 
පතිපත්ති පකාශනෙයන් හා නව අය වැෙයන් මුල පුරා තිෙබනවා. 
ඒ සඳහා සහය දීම තුළින් ඔබ ෙම් උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට 
ෙතෝරා එවූ ගෙම් ඒ අහිංසක ඡන්ද දායකයාෙග් බලාෙපොෙරොත්තු 
සඵල කරන්නත්, ඔවුන්ට පති උපකාර කරන්නත්, ඔවුන්ෙග් 
උවමනාවන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්නත් අපට යුතුකමක් හා 
වගකීමක් තිෙබනවා.  ගාමීය කෘෂිකර්මය නඟා සිටුවීම තුළින් 
ෙගොවියා, ෙද්ශීය කර්මාන්තකරුවා සදාකාලික යැෙපන්නකු 
ෙනොව උපයන්ෙනකු කරන්නත්, යැදින්ෙනකු ෙනොව ෙදපයින් 
නැගී සිටින්ෙනකු කරන්නත් අවශ  යටිතල පහසුකම්, නව 
තාක්ෂණය, සමාජ අභිමානය, ඔහුට ලබා දිය හැකි පතිපත්ති, 
සැලසුම්, ආෙයෝජන හා අරමුණු ද අද අප සතු ෙවනවා. 
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[ගරු  ඒ.ඩී. ෙපේමදාස මහතා] 
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මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, සැබෑ ගැමියකු, සැබෑ ෙගොවි 
පුතකු රෙට් නායකත්වය උසුලන ෙමම යහපාලන ආණ්ඩුව තුළ 
පවතින ජාතික සමගිය, ආගමික සහජීවනය හා පජාතන්තවාදි 
මුහුණුවර ෙබොෙහෝ අයට අවෙබෝධ කරගත ෙනොහැකි වීම 
කනගාටුවට කරුණකි. ෙමවැනි අසිරිමත් අවස්ථාවක් යළි කිසිදා 
උදා ෙනොෙවනු ඇත. විධායක බලය තුළ පීඩනයට ලක් වූ ෙම් රෙට් 
සමාජ ආර්ථිකය හා ෙද්ශපාලන පතිපත්ති තුළ පෑගුණු, යටපත් 
වුණු ජනතා බලාෙපොෙරොත්තු අතිගරු ජනාධිපතිතුමා තම විධායක 
බලය ෙමම උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුවට පූජා කරන්නට ඉදිරිපත් 
වීම නිසා ඔබටත් වඩා ඔෙබ් දරු මුණුබුරන්ෙග් අනාගතය පිළිබඳව 
ශුභ නිමිති පහළ වී ඇත.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් වනවිට මුළු ෙලෝකයම 
තාක්ෂණය අතින් ඉහළම මට්ටමකට පැමිණ ඇති අවස්ථාවක එහි 
වාසිය ශී ලාංකික ජනතාවට ලබා දීමට සුදුසුම ෙද්ශපාලන, 
ආර්ථික හා සමාජ පරිසරයක් ෙගොඩනැඟී ඇති ෙමම අවස්ථාෙවන් 
උපරිම පෙයෝජන ගැනීම වඩා වැදගත් ෙව්. පසු ගිය කාලය තුළ 
සමාජ, ආර්ථික,  ෙද්ශපාලන ගැටලුවලින් ආපස්සට ගිය ෙමම කුඩා 
රට නැවතත් ආසියාෙව් වැදගත්ම රට කරන්නට අපට අවශ  
ශක්තිය, ෛධර්යය හා  සමගිය ආණ්ඩුවට පවතින බව මාෙග් 
විශ්වාසයයි. ඒ සඳහා අවශ  දැනුම,  ෙභෞතික හා මානව සම්පත් හා 
උපාය මාර්ග නව රජය සතුයි. ෙම් අවශ තාවන් සපුරා ගැනීම 
සඳහා පිළිගත හැකි ජාතික හා ජාත න්තර සම්මුතීන් සමඟ 
ෙගොඩනැ ෙඟන සාර්ව ආර්ථික පතිපත්ති රාමුවක් තුළ දුෂ්කර වූත්, 
කටුක අමිහිරි අත් දැකීම් පසු කරමින් විවිධ නින්දා අපහාස විඳිමින් 
ඉදිරියට යෑමට අවශ  ශක්තිය ෛධර්යය හා එකමුතුව නව රජයට 
අවශ යි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කථාව අවසන් කිරීමට 
ෙපර විෙශේෂෙයන් ශී ලංකාෙව් ඉතා පැරණි ගෘහ කර්මාන්තයක් 
ෙලස පචලිත බීඩි කර්මාන්තය හා බැඳුණු යාපනය ඇතුළු 
දිස්තික්ක ගණනාවක ලක්ෂ 08ක පමණ දුප්පත් ගාමීය ජනතාව 
ෙවනුෙවන් එඩිතර තීන්දුවක් ෙගන අවශ  සහන ලබා දුන් අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමාට, ගරු අගාමාත තුමාට හා මුදල් ඇමතිතුමාට 
මාෙග් ස්තුතිය පිරිනමනවා.  

විෙශේෂෙයන්ම මෙග් කථාව අවසානෙය් එෙසේ ස්තුති කරන්න 
බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම් ෙහේතුව නිසායි. බීඩි 
කර්මාන්තකරුවන් හැටියට අද ශී ලංකාෙව් ලක්ෂ 8ක පමණ 
පිරිසක් සිටින්ෙන් කාන්තාවන්. පසු ගිය කාල වකවානු පිළිබඳව 
අපි පසු විපරමක් කර බැලුෙවොත්, මුළු ශී ලංකාව තුළම විශාල 
වශෙයන් වර්ෂාව පැවතුණා. මා නිෙයෝජනය කරන කෑගල්ල 
දිස්තික්කෙය් විශාල වශෙයන් රබර් කර්මාන්තය තිෙබනවා; ෙත් 
කර්මාන්තය  තිෙබනවා. පසු ගිය කාලෙය් පැවැති වර්ෂාව නිසා 
රබර් කර්මාන්තකරුවන්ට කිරි කපන්න බැහැ. නමුත් බීඩි 
කර්මාන්තෙය් ෙය ෙදන කාන්තාවන් සහ පිරිමි අය  තමන්ෙග් 
ජීවෙනෝපාය මාර්ගය ෙවනුෙවන්, දරුවාෙග් අධ ාපනය 
ෙවනුෙවන් ෙපොතපත ගැනීම ෙවනුෙවන්, ෙගදර වැඩි දියුණු කර 
ගැනීමට අවශ  බඩු මුට්ටු ගැනීම ආදී කරුණු  ෙවනුෙවන් බීඩි 
කර්මාන්තෙය් ෙයදිලා දවෙසේ මුදල ෙසොයා ගත්තා. ෙපොල්කටු 
ටිකක් ගිනි දමලා බීඩි ෙව්ලීම තුළින් ඒ කර්මාන්තය කර ෙගන 
ගියා. ඒ නිසා මම ඉතාම සතුටින් කියනවා, ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය 
තුළින් බීඩි කර්මාන්තයට අවශ  බීඩි එතුම් ෙකොළ  ෙවනුෙවන් 
විෙශේෂ බදු කමයක් ෙයෝජනා කර තිබුණා. ඒ මුදල අඩු කරන    
ෙලස බීඩි කම්කරුවන්ෙග්ත්, බීඩි සංගමෙය්ත්, ඒ 
කර්මාන්තකරුවන්ෙග්ත් ඉල්ලීම මත, ඒ වාෙග්ම  ගරු 
අගාමාත තුමාෙග්ත්, ගරු මුදල් අමාත තුමාෙග්ත් ඉල්ලීම මත 
ඊෙය් දවෙසේ ඒ බදු මුදල ඉවත් කර දුන්නා.  ඒ නිසා අද විශාල 
සතුටක් දිස්තික්ක ගණනාවක ජනතාවට බුක්ති විඳින්න අවස්ථාව 
ෙම් ආණ්ඩුව තුළින් ලැබුණා.  

මම මීට වඩා යමක් කථා කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන්ෙන් 
නැහැ. අප ෙවත ලබා දුන් සහෙයෝගය පිළිබඳව මෙග් ස්තුතිය 
පකාශ කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. 

 
[පූ.භා. 11.20] 

 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් අය වැය කථාවට පෙව්ශ 

වන්න ඉස්සර ෙවලා ඔබතුමාෙගන් අවසර ඉල්ලා සිටිනවා, ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට, විෙශේෂෙයන්ම ගරු මන්තීතුමන්ලාට බලපාන 
තවත් වැදගත් කාරණාවක් ගැන ෙම් අවස්ථාෙව්දී ෙම් ගරු සභාෙව්, 
විෙශේෂෙයන් ගරු අගමැතිතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්න.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි ඒ ෙවන කිසිම කාරණාවක් 
ගැන ෙනොෙවයි, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාවත්, රජෙය් 
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවත් සඳහා සභිකයන් පත් කරගැනීෙම්දී 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ට වූ බරපතළ, ඉවසිය ෙනොහැකි 
අසාධාරණයක් සම්බන්ධෙයන්. මම පළමුෙවන්ම සුබ පතනවා, 
මෙග් සෙහෝදර ලසන්ත අලගියවන්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමාටත්, 
සෙහෝදර සුනිල් හඳුන්ෙනත්ති මන්තීතුමාටත්. එතුමන්ලා ෙදපළ 
රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව්ත්, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව්ත් සභාපතිවරුන් විධියට ෙත්රී පත් වුණා. අපි 
හෘදයංගමව එතුමන්ලාට සුබ පතනවා. එතුමන්ලා ෙදපළම ඉතාම 
කියාශීලි, වගකීෙමන් කටයුතු කරන මන්තීවරුන් ෙදපළක්.  

ඒක ෙනොෙවයි අෙප් පශ්නය, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 
ඒ කමිටුවලට සාමාජිකයන් පත් කිරීෙම්දී එක්සත් ජනතා නිදහස් 
සන්ධානෙයන් තරග කරලා පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වූ 
මන්තීවරුන් 51ෙදෙනකුෙග් -ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් 
මන්තීවරුන්ෙග්- අයිතිවාසිකම් ඉතාම බරපතළ විධියට, ෙශෝචනීය 
විධියට, ෙනොවැදගත් විධියට ෙනොසලකා හැර තිෙබනවා. අපි ෙම් 
පිළිබඳව ගරු කථානායකතුමා දැනුවත් කළා. ෙම් පිළිබඳව ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමා දැනුවත් කළා. අපි සාකච්ඡා කීපයකුත් 
කළා. පාර්ලිෙම්න්තු කණ්ඩායම විධියට අපි මීට දවස් හතරකට 
විතර ඉස්සර ෙවලා ගිහිල්ලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට ෙම් 
කාරණය තර්කානුකූලව ඔප්පු කර ෙපන්වා සිටියා. එතුමා 
නිහතමානීව ඒක පිළිගත්තා. ඊට පසුව ෙපෙර්දා -26වන දා- එම 
කාරක සභාවල සභාපතිවරුන් ෙතෝරාපත් කරගැනීෙම් පළමු 
අවස්ථාව උදා වුණා. නමුත් අෙප් ගැටලුවට විසඳුමක් ලැබිලා 
නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගැටලුව මා කියන්නම්. 
ඔබතුමාත් අපිත් 1994දී එකටයි ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව්. 
ඔබතුමා තවම පසු ෙපළ මන්තීවරෙයක්. ඔබතුමාට දැෙනනවා මා 
ෙම් කියන ෙද්. ඒ ෙකෙසේ ෙවතත්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාෙව් සාමාජිකයන් සංඛ ාව 24යි. 
ඇත්ත වශෙයන් එහි සාමාජික සංඛ ාව ෙලස 13ෙදනායි සිටිෙය්. 
ඒ 13ෙදනා අතෙර් අෙප් නිෙයෝජනය ෙනොමැති වීම ගැන අපි 
ගිහින් ෙපන්වා දුන්නාම ගරු කථානායකතුමාත්, ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමාත්, මහ ෙල්කම්තුමාත් ඉතාම ෙගෞරවනීය විධියට 
එකඟ ෙවලා එදා කැඳවන්න තිබුණු කාරක සභාව කල් තබලා 
සාමාජික සංයුතිය සංඛ ාත්මකව වැඩි කළා; දහතුන  විසිහතර 
කළා. ඊට පස්ෙසේ අපි හිතුවා අෙප් ඉල්ලීම මත ෙවච්ච ෙද් පදනම් 
කරෙගන අෙප් නිෙයෝජනය ෙම් කමිටු ෙදක තුළ තහවුරු ෙවයි 
කියලා. දැන් ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්?  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් සාමාජිකයන් 24ෙදනා අතර මන්තීවරුන් 50 ෙදෙනක් 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිෙයෝජනය කරන්න ඉන්ෙන් මන්තීවරුන් ෙදෙදනායි. රජෙය් 
ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාෙව් තත්ත්වයත් ඒකමයි. ඒ 
සාමාජිකයන් 24ෙදනා අතෙර් විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 50 
ෙදෙනක් නිෙයෝජනය කරන්න ඉන්ෙන් මන්තීවරුන් ෙදෙදනායි.  

අපි බලමු, විපක්ෂෙය් අෙනක් සෙහෝදර මන්තීවරුන්ෙග් 
නිෙයෝජනය ෙකොෙහොමද කියලා. TNA සංවිධානෙය් මන්තීවරු 
දහසයෙදනා නිෙයෝජනය කරන්න ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක 
සභාෙව් - COPE එෙක් - ඉන්නවා, මන්තීවරුන් පසේදෙනක්. 
COPE එක නිෙයෝජනය කරනවා, ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් 
මන්තීවරුන් හයෙදනාෙගන් හතරෙදෙනක්. හෙයන්, හතරයි; 
දහසෙයන්, පහයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, රජෙය් ගිණුම් 
පිළිබඳ කාරක සභාෙව් තත්ත්වයත් ඒකමයි. එහි සාමාජිකයන් 
විසිහතරෙදනා නිෙයෝජනය වන්ෙන්, TNA සංවිධානෙය් 
මන්තීවරුන් දහසයෙදනාෙගන් පස්ෙදෙනක් සහ ජනතා විමුක්ති 
ෙපරමුෙණ් මන්තීවරුන් හයෙදනාෙගන් හතරෙදෙනක් ෙලසයි. 
නමුත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට අෙප් සන්ධානෙයන් 
නිෙයෝජනය වන්ෙන් මන්තීවරු පනස්ෙදනාෙගන්, ෙදෙදනායි. 
COPE එෙක්ත් පනෙහන්, ෙදෙදනායි. රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ 
කාරක සභාෙව්ත් පනෙහන්, ෙදෙදනායි. ජවිෙප හෙයන්, හතරයි. 
TNA එෙක් දහසෙයන්, පහයි. සමහරුන්ට ෙපොල්කටු හැන්ෙදන් 
ෙබදන අතෙර්, අපට අසාධාරණ විධියට පුංචි හැන්දකින් -කන් 
හැන්දකින්- ෙබදීෙම්දී සිදු වන බරපතළ අසාධාරණය තමයි, 
COPE එකත්, රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවත් ෙදකම 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් හතරෙදෙනක් ඉන්න එක. ඒ 
මන්තීවරුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික දක්ෂතාව ගැන ෙනොෙවයි මා 
අභිෙයෝග කරන්ෙන්. ඒ සියලු ෙදනාම දක්ෂෙයෝය කියන එක මා 
අවංකව කියන්නට ඕනැ. ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව පවත්වාෙගන යාම 
සඳහා ජනතාව ෙවනුෙවන් කථා කරන මන්තීවරුන්. ඒක 
ෙනොෙවයි පශ්නය. හැබැයි,  ෙපොදු ව ාපාර පිළිබඳ කාරක සභාව  
නිෙයෝජනය කරන  මන්තිවරු හතර ෙදෙනක් ඉන්නවා, ඒ 
මන්තීවරුන්  හතර ෙදනාම රජෙය් ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවත් 
නිෙයෝජනය කරනවා. ෙම්ක අසාධාරණයක්. මන්තීවරුන් වන අප 
කාටත් සමාන  අවස්ථාව  තිෙබන්නට ඕනෑ. විෙශේෂෙයන්ම මට  
අසන්නට තිෙබන්ෙන්, ෙම් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට ෙම් තරම් භය 
ඇයි  කියන එකයි. ෙමොකක්ද ෙහේතුව? 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමා සඳහන් කරන කාරණය පිළිබඳව මා 

ගරු කථානායකතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරන්නම්.   
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. ගරු කථානායකතුමාෙග් විතරක් 

ෙනොෙවයි, ෙම් පිළිබඳව ගරු අගමැතිතුමාෙග්ත් අවධානය ෙයොමු 
කරවන්න. තිෙබන හැම ෙද්වාලයකටම ගිහිල්ලා, වැඳලා අපි ෙම් 
ගැන කියලායි තිෙබන්ෙන්. ෙම්  දක්වා උත්තරයක් නැහැ. ඔබතුමා  
ෙකෙරහි  මා  අද  අවසාන වශෙයන්  විශ්වාසයක් තබනවා. සඳුදා 
දවෙසේදී ෙම් කාරණයට අවශ   විසඳුම ලැෙබ්වි කියා  අප 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, ෙබොෙහොම  ස්තුතියි. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. මා දැන් මෙග් මාතෘකාවට 
අවතිර්ණ ෙවන්නම්. මුදල් අමාත ාංශය භාර ජනතා නිෙයෝජිතයන් 
තුන් ෙදෙනක්  ඉන්නවා. ඒ තුන් ෙදනාම ෙම් අවස්ථාෙව් ගරු 
සභාෙව් නැහැ, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ගරු මුදල් 

අමාත තුමා නැහැ, ගරු මුදල් රාජ  අමාත තුමා නැහැ, ගරු මුදල් 
නිෙයෝජ  අමාත තුමා නැහැ. 1994 වර්ෂෙය් සිට පාර්ලිෙම්න්තුව 
නිෙයෝජනය කරන මන්තීවරුන් විධියට අය වැය විවාදයකදී ෙම්ක 
ෙහොඳ ලක්ෂණයක් ෙනොෙවයි කියන එක මා කියන්නට ඕනෑ. ගරු 
අගමැතිතුමා උෙද් පාන්දරම කාටත් ඉස්සර ෙවලා ෙම් ගරු 
සභාවට ඇවිල්ලා  වාඩි ෙවලා ඉන්නවා. අපි එතුමාට ඒ ෙගෞරවය  
හැමදාමත් දුන්නා. ඒක අය වැය විවාදෙය් තිෙබන ගරුත්වය 
මනින එක දර්ශකයක්, එක මිම්මක්. ඒ නිසා මුලාසනය  විධියට 
අදාළ විෂය භාර  මැති ඇමතිවරුන් ෙවත  ඒ දැනුම් දීම  කරන්නය 
කියලා මා ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඔබතුමාගන් ඉල්ලීමක් කරන්න 
කැමතියි. 

ගරු මුදල් අමාත තුමා පිටු  109ක  අය වැය ෙල්ඛනය පැය 
හතරහමාරක් ති ස්ෙසේ එක දිගට කිෙයව්වා. මා කිව්වා, ෙමය 
ෙලෝකෙය් දිගම අය වැය කථාව කියලා.  අතර මඟ කිසිම 
විෙව්කයක් ගන්ෙන් නැතිව පැය හතරහමාරක් එක දිගට 
කිෙයව්වා. ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමාෙග් වාසනාවට  අෙප් 
ගරු කථානායක, කරු ජයසුරිය මැතිතුමා දිවැඩියා ෙරෝගියකු 
ෙනොෙවයි. එෙහම වුණා නම්, තුන් වතාවක් විතර සභාව 
කල්තබලා තවත් ෙලෝක වාර්තාවක් තබනවා. මුදල් 
අමාත තුමාෙග් වාසනාවට එෙහම වුෙණ් නැහැ. අය වැය වාර්තාව 
ඉදිරිපත් කර දවස් 10කට පසුව, එම අය වැය පිළිබඳ මෙග් 
විශ්ෙල්ෂණය, අය වැය පිළිබඳව මෙග් මතය, ඒකාබද්ධ 
විපක්ෂෙය් මතය කියන්නයි  මා ෙම් අවස්ථාෙව් නැඟිට සිටින්ෙන්.   

අය   වැය ෙල්ඛනය ඉදිරිපත් කිරීෙමන් පසුව  ෙම් ගතවුණු 
කාලසීමාව තුළ  ෙමොකක්ද සිදු ෙවලා තිෙබන්ෙන්? ගරු මුදල් 
අමාත තුමා, මුදල් අමාත ාංශය, අය වැය   කියන  ෙම් අංශ  
තුනම  බරපතළ විධියට හෑල්ලු ෙවලා තිෙබනවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. මුදල් අමාත තුමා හෑල්ලු ෙවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? එතුමා විසින්ම එතුමා හෑල්ලු කර ගත්තා.  
ෙකොෙහොමද, එතුමා මුදල් අමාත ාංශය භාර ගන්ෙන් එතුමාට 
එෙරහිව  මහාධිකරණෙය් විනිමය වංචාවන් සම්බන්ධෙයන් 
නඩුවක් තිෙබන ෙවලාවකයි. එම නඩුෙවන් එතුමා නිදහස් වුණා. 
මා එතුමාට සුබ පතනවා. ෙම් ෙකෝධයකින් ෙනොෙවයි කියන්ෙන්. 
එතුමා එදා පාර්ලිෙම්න්තුවට ආෙව් උෙද් අධිකරණෙය් ඉඳලායි. 
ඒක ලංකා ඉතිහාසෙය්  අපි ෙනොදැකපු අවස්ථාවක්. එතුමා විසින් 
එතුමා හෑල්ලු කර ගත්තා. ඒ පළමුවන බාල්දුවීම. ෙදවැනි  
බාල්දුවීම සිදු වන්ෙන් ගරු අගමැතිතුමා විසින් මුදල් අමාත ාංශය 
හෑල්ලු කිරීෙමන්. ෙකොෙහොමද ඒ හෑල්ලු කිරීම කරන්ෙන්? 
මුලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 1948න් පසුව  නිදහස් ලංකාෙව් 
මුදල් අමාත ාංශය සන්ත කෙය් තිබුණු වැදගත් ආයතනය වන මහ 
බැංකුව ඇතුළු බැංකු පද්ධතිය ඉතිහාසෙය් පළමුවැනි වතාවට 
මුදල් අමාත ාංශෙයන් ඉවත්කර ගත්තා. බැංකු පද්ධතිය මුදල් 
අමාත ාංශෙයන් ඉවත් කර ෙගන, මුදල් අමාත ාංශය 
සාම්පදායික, අර්ථෙයන් වැදගත්කමක් නැති, හිස් ආයතනයක් 
බවට පත්කළා. ගරු අගාමාත තුමා විසින් මුදල් අමාත ාංශය 
බාල්දු කෙළේ, අෙගෞරවයට පත් කෙළේ එෙහමයි. ෙම් අය වැය 
බාල්දු වුෙණ්   ෙකොෙහොමද?   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අය වැය බාල්දු වුෙණ් 
ෙමෙහමයි.  ජනවාරි 29වැනිදා එතුමා ඉදිරිපත් කළ අතුරු අය වැය 
තුළින් අඩුම ගණෙන් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කරන අෙප් 
වරපසාදයවත්, ඒ කියන්ෙන් ෙම් ගරු සභාෙව් සිටින ගරු 
මන්තීතුමන්ලා සහ මන්තීතුමියන්  ඇතුළු අප හැම ෙදනාම 
බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටපු විමධ ගත මුදල් සම්බන්ධ  
ෙපොෙරොන්දුව වත් ඉෂ්ට කෙළේ නැහැ, අවුරුද්දකට ආසන්න 
කාලයක් ගත වන තුරු. ඒ, එක කාරණයක්. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙදවැනි කාරණය තමයි, ෙම් 
අය වැය ඉදිරිපත් කරලා පළමුවැනි පැය 24 ඇතුළත  පළමුෙවනි 
සංෙශෝධනය සිදු වීම. තී වීලර් සහ ෙමෝටර් බයිසිකල්වලට අදාළව 

1355 1356 
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වායු විෙමෝචන සහතිකය සම්බන්ධෙයන්. ඒ කරපු ෙද් ෙහොඳයි. 
නමුත් ඒක සිදු කෙළේ අය වැය ඉදිරිපත් කරලා පැය 24කින්.  

ඊළඟ කාරණය, ඇමතිවරුන් කිහිප ෙදෙනකු විසින් අය වැය 
ඉදිරිපත් කරන්නටත් ඉස්සරෙවලා අය වැෙය් තිෙබන සමහර 
කරුණු සමාජගත කළා. ඇත්ත වශෙයන්ම කිව්ෙවොත් අය වැය 
රහස් සමාජගත කළා. ගරු අගමැතිතුමා ආර්ථික පතිපත්ති  
සභාවට ඉදිරිපත් කළා වාෙග්ම, තවත් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරයකු  
කිව්වා "අපි අත වශ  භාණ්ඩ 6ක මිල අඩු කරනවා" කියලා. ඒ 
කිව්ෙව් අය වැය ඉදිරිපත් කරන්නට පැය 48කට ඉස්සර ෙවලායි.  
මුදල් අමාත වරයාත් ෙනොෙවයි, ෙවනත් ඇමතිවරෙයක් තමයි ඒක 
කිව්ෙව්. එතෙකොට අය වැය පිළිබඳව තිෙබන සාම්පදායික 
විශ්වාසය, ගරුත්වය එතැනින් නැති ෙවලා තිෙබනවා.  

ෙම් අය වැය දිහා බලන්න. මම  එක උදාහරණයක් කියන්නම්, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. ෙම් අය වැෙයන් අත වශ  
භාණ්ඩ 6ක මිල අඩු කළා. මම අද උෙද් පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟම 
තිෙබන supermarket එෙකන් බිලක් ලබා ගත්තා. ෙම් 
supermarket  එෙකන් තමයි ගරු රවි කරුණානායක මුදල් 
අමාත තුමාත් භාණ්ඩ මිලදී ගන්ෙන්. පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟම 
තිෙබන ෙවෙළඳ සැෙලන් ලබා ගත්  ෙම්  බිලට අනුව අද දවෙසේ 
රතු පරිප්පු කිෙලෝවක මිල රුපියල් 225යි. ෙවලාව සඳහන් 
කරනවා නම්,  අද උෙද් ෙපර වරු 9.07ට ලබා ගත් බිල්පතක්.  
පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟම තිෙබන,  මුදල් අමාත තුමාත් බඩු ගන්න 
ෙවෙළඳ සැෙලන් ලබා ගත් බිල් පතක්. පරිප්පු කිෙලෝ එක රුපියල් 
225යි. ටින් මාළු රුපියල් 225යි. කිරි පිටි පැකට් එක රුපියල් 
325යි. ඔළු කඩපු  හාල් මැසස්න් ගෑම් 200ක් රුපියල් 310යි. ඒ 
අනුව කිෙලෝ එකක් රුපියල් 1,500ක් විතර ෙවනවා.  අල කිෙලෝ 
එක රුපියල් 135යි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි,  2015.11.28 
දින දරන Keells Super ආයතනෙය් බිල්පත මා සභාගත* 
කරනවා. ෙම්, අය වැය ඉදිරිපත් කරලා දවස් 10කට පසුව අය 
වැෙයන් වුණු ෙපොෙරොන්දුව ඉටු ෙවලා තිෙබන ආකාරය! 
පාර්ලිෙම්න්තුව ළඟම තිෙබන ෙවෙළඳ සැෙල් ඇත්ත මිල ගණන් 
තමයි, ෙම්. අපට එදා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කිව්ෙව් අද මධ ම රාතී 
12.00 සිට ෙම් මිල ගණන් කියාත්මක වන බවයි. ඉන් පසුව නැවත 
එතුමා සභාවට කිව්වා, 24ෙවනි දා ඉඳලා ෙම් මිල ගණන් 
කියාත්මක ෙවනවා කියලා. ෙම්කයි අද තත්ත්වය. ෙම් අනුව තමයි 
මම කිව්ෙව් අය වැය බාල්දු ෙවලා කියලා. මා අය වැය බාල්දු  වුණු 
කාරණා තුනක් ගැන කිව්වා. 

ෙමන්න ෙම් පසුබිම තුළ තමයි අපට ආර්ථික විද ාත්මකව සහ 
ෙද්ශපාලන විද ාත්මකව ෙම් අය වැය පිළිබඳව විශ්ෙල්ෂණයක් 
කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබිලා තිෙබන්ෙන්. අය වැය 
විශ්ෙල්ෂණෙය්දී අන්තර්ගතය වාෙග්ම ෙම් අය වැය හරහා එළියට 
පනින ආර්ථික රාමුව, ආර්ථික වැඩ පිළිෙවළ පිළිබඳවත් අපි - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා, ඔබතුමාට තව විනාඩි 2ක් තිෙබනවා. 
 

ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මෙග් කාලයට අමතරව  තව 

විනාඩි 15ක් ලබා ෙදන්නට  අෙප් ගරු විපක්ෂ නායතුමා එකඟ 
වුණා. අද අෙප් කථික මන්තීවරයකු පැමිණිලාත් නැහැ, 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙහොඳයි. 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම කියාෙගන ආෙව් එළියට 
පැන්න ආර්ථික පතිපත්තිය ගැනයි. ෙම් ගරු සභාෙව් ෙම් 
අවස්ථාෙව් සිටින ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ගරු ඇමතිවරුනි, මන්තීවරුනි, 
අපි ෙම් ෙගෝනිෙය් සියඹලා ඇත්ෙත්ම නැහැ කියලා කියනවා 
ෙනොෙවයි, සියඹලා තිෙබනවා. අපි කුහක නැතිව ඒ බව කියනවා. 
අවුරුදු 10කට වඩා කුලී නිවාසවල සිටි මිනිසුන්ට නිවාස අයිතිය 
ෙදන එක ෙහොඳ වැඩක්. ඒක කාටවත් විෙව්චනය කරන්නට බැහැ. 
ඒ වාෙග්ම  වතු නිවාස පශ්නය විසඳන එක, විශ්වවිද ාල ශිෂ යන් 
සඳහා ණය කමයක් ෙයෝජනා කිරීම වාෙග් ෙයෝජනා ෙහොඳයි. අපි 
ඒවා අනුමත කරනවා. නමුත් ෙම් ෙහොඳ ගැන ඔබතුමන්ලා  ගත 
වුණු දවස් 10 තුළ සියලුම පුරවැසියන්ෙග් කන් ෙහොඳට පුරවලා 
තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙහොඳ ගැන ෙනොෙවයි මා කථා කරන්ෙන්.   

ෙම් අය වැය දිහා පාෙයෝගිකව බැලුවාම මිනිසුන්ෙග් 
පැත්ෙතන් සාධනීය ෙනොවන ෙද්වල් පිළිබඳවයි මා කථා 
කරන්ෙන්.  ඒ විගහය තුළ මා  පළමුෙවන්ම කියන්න  කැමැතියි,  
ගරු මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් කරන්නට ෙපර ජන 
මාධ වලට කිව්වා,  ෙම් අය වැය රැඩිකල් අය වැයක් කියලා.   අය 
වැය ඉදිරිපත් කරලා 10 වැනි දවස වන විට අද අපට ෙමොකක්ද  
ෙපෙනන්න  තිෙබන්ෙන්? රැඩිකල් අය වැයක් ෙනොෙවයි, ෙම් අය 
වැය රාජ  ෙසේවයට  "ෙමඩිකල්"  දමපු අය වැයක්. ෙත් ෙගොවියාට 
"ෙමඩිකල්"  දාපු අය වැයක්. රබර් ෙගොවියාට "ෙමඩිකල්"  දාපු අය 
වැයක්. "රැඩිකල් අය වැයක්"  කියලා හැඳින්වූෙය් මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි, ජාතික ආර්ථිකයටම "ෙමඩිකල්" දාපු අය 
වැයක්. මම එෙහම කියන්ෙන් ඇයි? මම පධාන කාරණා අටක් 
ගැන ඔබතුමාෙග් අවධානය ෙයොමු කරනවා, කරුණු සහිතව. 
පළමුෙවන්ම ෙම් අය වැය ජනතාව මත අධික බදු බර පටවන අය 
වැයක්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. 2016 රජෙය් බදු රැස් කිරීම 
රුපියල් බිලියන 301කින් වැඩි වීමට නියමිතයි. ගිය අවුරුද්දට 
වැඩිය සියයට 24කින් බදු වැඩි ෙවනවා. බදු ආදායම සියයට 
24කින් වැඩියි, ගිය අවුරුද්දට වැඩිය. ෙම්වා තිබුෙණ් මුදල් 
ඇමතිතුමා සභාගත කරපු ෙල්ඛනෙය්. කියවපු ෙල්ඛනෙය් 
ෙනොෙවයි, සභාගත කරපු ෙල්ඛනෙය්යි ෙම් ෙතොරතුරු තිබුෙණ්.  

ෙදවැනි කාරණය ෙම් අය වැය ෙපෞද්ගලික අංශයට පාර කපන 
අය වැයක්. 2016 ආදායෙමන් රුපියල් බිලියන 378ක් බදු ෙනොවන 
ආදායම්. ඒක සංඛ ාත්මකව ගත්ෙතොත් 2015ට වැඩිය බිලියන 
252ක් වැඩියි. පතිශතයක් විධියට බැලුෙවොත් සියයට 50කට වඩා 
වැඩියි. රාජ  ආයතනවලට සියයට 200ක ලාභාංශ ගන්න බැහැ 
ෙන්, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි. එෙහම නම් කරන්න 
තිෙබන්ෙන් ෙමොකක්ද? ෙයෝජනා කරපු විධියටම ෙම් රාජ  සතු 
ලාභ ලබන ආයතන විකුණන එක. ගරු අගමැතිතුමා පවා ඒ බව 
දැනටම නිෙව්දනය කරලා තිෙබනවා. Lanka Hospitals, හිල්ටන් 
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————————— 
*  පුස්තකාලෙය් තබා ඇත. 
*  னிைலயத்தில் ைவக்கப்பட் ள்ள . 
*  Placed in the Library. 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙහෝටලය වැනි ආයතනවලට අත්වන ඉරණම ගැන රටම   
දන්නවා. “Temasek” ආකාරෙය් ෙපෞද්ගලීකරණ වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක ෙවන බව දන්නවා. ඒ අනුව තමයි බදු ෙනොවන ආදායම 
වැඩි කර ගන්ෙන්, ෙපෞද්ගලීකරණය හරහා. 

තුන්වැනි කාරණය නම්, ෙමය විෙද්ශිකයන්ට රට පාවා ෙදන 
අය වැයක්. චන්දිකා බණ්ඩාරනායක මැතිනියෙග් 2004 ආණ්ඩුව -
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුණත් එක්ක එකතු ෙවලා කරපු ආණ්ඩුව- 
කාලෙය් විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් විකිණීම සඳහා නීති පැෙනව්වා. ඊට 
පස්ෙසේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව කාලෙය්  
ඉඩම් බදු ගැනීම සඳහාත් සියයට 15ක බද්දක් ෙවනම පැෙනව්වා. 
අද ෙම් සියල්ලම අයින් කරලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම කිසිම 
බාධාවකින් ෙතොරව රටට මුදල් ෙගන එන්නට, ෙගන යන්නට 
අවශ  පරිසරය සකස් කරලා තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙවරළ 
වෙට්ම -coastal belt එකම- විෙද්ශිකයන් අතට පත් ෙවන දිනය 
වැඩි ඈතක නැහැ. ධීවර ඇමතිතුමා මෙග් ඉස්සරහ  ඉන්නවා. 
එතුමා දන්නවා, ෙම් භූමි කලාපයන් පිළිබඳව. 

අෙනක් පැත්ෙතන් ෙමය කෘෂි කර්මාන්තය විනාශ කරන අය 
වැයක්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙත්වලට, රබර්වලට, 
වීවලට සහතික මිලක් ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුණා. මැතිවරණයක් 
ඇර මැතිවරණයකදී කිව්වා, මුළු ආර්ථිකයම කඩා වැෙටනවා 
කියලා. ෙත් ආනයනය කරන්න හදනවා, blend කරලා ෙත් පිට 
රට යවන්න. සහතික මිල ගැන දැන් කවුරුත් කථා කරන්ෙන් 
නැහැ. ලංකාෙව් පැරණිම වගාව; පැරණිම කර්මාන්තය. ලක්ෂ 
සංඛ ාත මිනිස්සු ජීවත් ෙවන්ෙන් ෙම් කර්මාන්තෙයන්. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙදන්න යන්ෙන් ෙහක්ටයාරයකට විතරයි. ඒක හැම 
ෙදනාටම අසීමිතව ලැබුණු ෙදයක්. ඒ වාෙග්ම ෙඩොලරය පාවීමත් 
එක්ක ෙඩොලරෙය් මිලට සාෙප්ක්ෂව රුපියෙල් අගය පහළ යන 
ෙකොට  කන්න ෙදකකට ෙහක්ටයාරයකට ෙදනවාය කියන 
රුපියල් 25,000 පමාණවත් ෙවයිද කියන කාරණය මතු ෙවනවා. 
අෙනක ෙදන්ෙන් ෙහක්ටයාර එකකට විතරයි. ෙහක්ටයාරයකට 
වඩා වැඩිෙයන් වගා කරපු අයට ෙමෙතක් ලැබුණු සහනයට 
ෙමොකද ෙවන්ෙන්? 

ඊළඟ කාරණය නම් අධ ාපනයට හා ෙසෞඛ ට දුන් 
ෙපොෙරොන්දු. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම්ක තමයි 
භයානකම කාරණාව. ෙම්ක highway robbery එකක්. මහ දවල්  
වුණ මං ෙකොල්ලයක්. ෙම් ආණ්ඩුව පැහැදිලිව කිව්වා, දළ ජාතික 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක් අධ ාපනයට ෙවන් කරනවා, සියයට 
3ක් ෙසෞඛ යට ෙවන් කරනවා කියලා. ෙමය මැතිවරණ 
ෙපොෙරොන්දුවක්. අපවත් වී වදාළ ෙසෝභිත හාමුදුරුෙවෝ, සාධාරණ 
සමාජයක් සඳහා වූ ව ාපාරය, විශ්වවිද ාල පද්ධතිෙය් 
ආචාර්යවරු, මහාචාර්යවරු පධාන වශෙයන් රාජපක්ෂ පාලනය 
ඉවත් කරලා ෙම් ආණ්ඩුව පත් කර ගන්න මුල් වුණු පධානම 
කරුණු ෙදක ෙම් ෙදක. දැන් ෙමොකක්ද වුෙණ්? මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අය වැෙයන් අපට කිව්වා, ''දළ ජාතික නිෂ්පාදිතෙයන් 
සියයට 5.4ක් ඔන්න අපි අධ ාපනය සඳහා ෙවන් කළා'' කියලා. 
''සියයට 3ක් ෙසෞඛ යට ෙවන් කළා''ය කියලා කිව්වා. දැන් 
ඇත්තටම ෙමොකක්ද ෙවලා තිෙබන්ෙන්? බන්දුල ගුණවර්ධන 
මන්තීතුමා ෙම්ක පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී පැහැදිලි කළා.  

ෙම් තිෙබන ඉස්ෙකෝල 11,200ක ෙගොඩනැඟිලි සඳහා රුපියල් 
බිලියන 121ක් තක්ෙසේරු කරනවා. ෙම්වා පුනරාවර්තන 
වියදම්වලටයි ෙවන් කරන්ෙන්. පුනරාවර්තන වියදම් කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද? ඒ වර්ෂය තුළ එදිෙනදා කරන වියදමක්. ඉස්ෙකෝල 
11,200ක ෙගොඩනැගිලි, උපකරණ, ෙද්පළ තක්ෙසේරු කර  
ක්ෂයවීම කියලා ෙම් රුපියල් බිලියන 121 එකතු කරනවා. එෙහම 

එකතු කරලා කියනවා "ෙමන්න අපි සියයට 5.4ක් අධ ාපනයට 
ෙවන් කළා" කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මම 
කියන්නම් අධ ාපනය ෙවනුෙවන්  ෙවන් කරපු මු ළු මුදලින් 
රුපියල් බිලියන 121 ඉවත් කළාම ඉතුරු ෙවන්ෙන් රුපියල් 
බිලියන 64.6යි.  අධ ාපනය ෙවනුෙවන් පසු ගිය ආණ්ඩුව රුපියල් 
බිලියන 62.1ක් ෙවන් කළා.  ඊට වඩා රුපියල් බිලියන 2.5ක් වැඩි 
ෙවලා තිෙබනවා.  හැබැයි, ෙම් මුදල දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් 
රුපියල් බිලියන 12,542යි. එතෙකොට ෙම් රුපියල් බිලියන 64 
කියන්ෙන් කීයද? සියයට දශම 05යි. ෙම්ක තමයි ඇත්ත. 
අධ ාපනයට ෙවන් ෙවලා තිෙබන්ෙන් සියයට දශම 05යි. ෙසෞඛ  
ගත්තාම ෙමොකද ෙවන්ෙන්?  

ෙසෞඛ  පහසුකම් සඳහාත් රුපියල් බිලියන 17.8ක් තිෙබන 
ෙගොඩනැගිලි හා උපකරණවලට ෙවන් කරනවා. පුනරාවර්තන 
වියදම්වලට එය එකතු කරනවා.  ඊට පස්ෙසේ කියනවා, ෙසෞඛ  
ක්ෙෂේතය ෙවනුෙවන් දැන් සියයට 3ක් ෙවන් කළා කියලා. 
එතැනිනුත් ඒ සංඛ ාව ඉවත් කළාට පසුව එන්ෙන් සියයට 1.2යි.  
ෙසෞඛ ය ෙවනුෙවන් පසු ගිය වර්ෂෙය් ෙවන් කළ රුපියල් 
බිලියන 48ට වඩා  වැඩි වී තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 8.2යි.  දළ 
ජාතික නිෂ්පාදිතය රුපියල් බිලියන 12,542 යි. එය පතිශතයක් 
විධියට ගත්තාම සියයට 1.2යි.  ෙම් මුදල පසු ගිය අවුරුද්ෙදත් 
තිබුණා. මම කියන්ෙන් ෙමෙහම පාර්ලිෙම්න්තුව ෙනොමඟ යවන්න 
ෙදන්න එපා. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාව ෙමෙහම ෙනොමඟ යවන්න 
ෙදන්න එපා. ෙම් රෙට් ජනතාව, මිලියන 4ක් පමණ ෙවච්ච 
 ශිෂ ෙයෝ ෙමෙහම ෙනොමඟ යවන්න ෙදන්න එපා.  ෙමය ඉතාම 
සාපරාධී ෙද්ශපාලන කියාවක්.   

මෙග් ඊළඟ කාරණය ෙමයයි. ෙම් අය වැය අනාගත පරපුර 
ණයකරුවන් කරන  අය වැයක්.  පසු ගිය ආණ්ඩුව ණය ගන්නවා 
කියා ෙචෝදනා කළා. ඒ ෙචෝදනාවන් පිළිබඳ දිගින් දිගටම සංවාද 
ඇති වුණා; කථා කළා. ෙමොනවාද තිබුෙණ්? 2014 සමස්ත රාජ  
ණය පමාණය දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 75.5යි.  එකසිය 
ගණනට තිබූ එක 75ට අඩු ෙවලා තිබුෙණ්.  2015 වසෙර් වත්මන් 
රජය දිගින් දිගටම විෙද්ශ ණය අරෙගන තිෙබනවා. 2015 
වර්ෂයට පමණක් විෙද්ශ ණය රුපියල් බිලියන 453ක් තිෙබනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, හම්බන්ෙතොට වරායටම ගිෙය් 
රුපියල් බිලියන 36යි. මත්තල ගුවන්ෙතොටුපළට මුළු වියදම 
රුපියල් බිලියන 27යි. කටුනායක අධිෙව්ගී මාර්ගයට ගිය වියදම 
යනාදි ෙම්  ඔක්ෙකෝම එකතු කළාම ඊටත් වඩා සිවු ගුණයක් විතර 
මුදලක් විෙද්ශ ණයවලින් ෙම් 2015 වර්ෂෙය් අරෙගන තිෙබනවා. 
දැන් 2016 සඳහා තවත් රුපියල් බිලියන 519ක  මුදලක් විෙද්ශ 
ණය ගන්නට යනවා. හැබැයි, ෙමොකක්වත් කරලා තිෙබනවා අපට 
ෙප්න්න නැහැ.  

දැන් ගෙම් කියමනක් තිෙබනවා, "සීයා ණය ගත්තාම 
මුනුබුරාට, මිනිබිරීට තමයි ෙගවන්න ෙවන්ෙන්" කියා. එදා අපටත් 
කිව්වා.  හැබැයි, සීයා ණය අරෙගන අඩු ගාෙණ් වත්කම්, ෙද්පළ 
රැස්කරලා තිබුෙණොත් මුනුබුරාලාට, මිනිබිරීලාට ඒක ෙගවන්න 
පුළුවන්කමක් ලැෙබනවා. හැබැයි, ෙද්පළ වත්කම් රැස්කරන්ෙන් 
නැතුව අයහපත් මූල  කළමනාකරණය ෙහෝ ෙවනත් ෙහේතුවක් 
නිසා ඒ මුදල් අපෙත් ගිහින් තිෙබනවා නම් මුනුබුරා, මිනිබිරිය 
ෙකොෙහොමද ඒක ෙගවන්ෙන්. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අද 
රුපියල් බිලියන 100කට මත්තල ගුවන්ෙතොටුපළ ඇස්තෙම්න්තු 
කරලා තිෙබනවා. මම ෙම් ගරු මන්තීතුමන්ලාට ආරාධනා 
කරනවා ඒක ෙසොයන්න. අද තමුන්නාන්ෙසේලාට මත්තල 
ගුවන්ෙතොටුපළ විකුණන්න ඕනෑ නම් රුපියල් බිලියන 100කට 
විකුණන්න පුළුවන්. මත්තල ගුවන්ෙතොටුපළට වියදම් වුෙණ් 
රුපියල් බිලියන 27යි. ගරු මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමනි,  
එතෙකොට හම්බන්ෙතොට වරාෙය් අද තක්ෙසේරුව රුපියල් බිලියන 

1359 1360 

[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 



2015 ෙනොවැම්බර්  28  

150ට වැඩියි.  හැබැයි, රුපියල් බිලියන 36යි වියදම් වුෙණ්. ණය 
ගත්තා වාෙග්ම ඒ වත්කම් එකතුෙවලා තිෙබනවා. ඒක නිසා 
මුනුබුරාලාට, මිනිබිරීලාට සීයා ණය ගත්තා කියා එය පශ්නයක් 
ෙවන්ෙන් නැහැ. දැන් මතුෙවන පශ්නය ෙම්කට මුහුණ ෙදන්ෙන් 
කවුද කියන එකයි. ෙම් වගකීම ගන්ෙන් කවුද? මම කාරණා අටක් 
කිව්වා. ඒ වාෙග්ම අවසාන කාරණය වශෙයන් මම කියන්ෙන්, ෙම් 
අය වැය, ධනපතියන්, විෙද්ශිකයන් සුරකින අය වැයක් බවයි. ඒ 
වාෙග්ම අය වැෙය් අවිධිමත් ආර්ථිකය පිළිබඳ කථා කරන විට, ෙම් 
ශමිකයන්ෙගන් සියයට 62ක් ඉන්ෙන් අවිධිමත් ආර්ථිකය 
ඇතුෙළේයි. ෙම් සියයට 62 පිළිබඳ කිසිම අවෙබෝධයක් නැතුවයි ෙම් 
අය වැය සකස් කරලා තිෙබන්ෙන්.   

Trans-Pacific Partnership - TPP - ගැන ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
කිසිම අවස්ථාවක කථා කෙළේ නැහැ. ඒක තමයි, ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදයත් එක්ක ඇති කර ගැනීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ෙවළඳ ගිවිසුම. මම මධ ම කාරක සභාෙව්දීත් ෙම් කාරණය මතු 
කළා. ෙම් ගැන අධ යනය කරන්න ඕනෑ. ෙම්ක සියතින් ෙගල ලා 
ගන්නවා වාෙග් වැඩක්. ඇෙමරිකානු බහු ජාතික සමාගම් විසින් 
නිර්මාණය කරපු ඒ Trans-Pacific Partnership - TPP - කියන 
ගිවිසුම අද යුෙරෝපීය හවුල පවා පතික්ෙෂේප කරනවා. ෙම් ගිවිසුම 
අත්සන් කෙළොත්, ඇෙමරිකාෙව් ෙවළඳ නීතියට අපි යට ෙවනවා. 
ෙම් ගැන ෙහොඳ පැත්තට කථා කරලා කියාවි, අෙප් භාණ්ඩ 
අපනයනය කළාම අපට බදු සහන ලැෙබනවා; ඒ නිසා වාසියක් 
අත් ෙවනවා; ඒ තුළින් අපට American market එක දිනන්න 
පුළුවන්ය කියා. හැබැයි, ඇෙමරිකානු ෙවළඳ නීතිය විසින් අෙප් 
රෙට් මුළු මහත් නීතියම ෙම් හරහා යටපත් කරනවා. ඉතාම 
භයානක අනතුරක් තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ෙමන්න ෙම් කාරණා 
ගැන තමුන්නාන්ෙසේලා වැඩි අවධානයක් ෙයොමු කළ යුතුය කියා 
මා ෙයෝජනා කරනවා. ඒ, ආර්ථික විද ාත්මකව ෙම් දිහා බැලුවම 
ෙපෙනන විධිය.  

ෙද්ශපාලනමය වශෙයන් ෙම් දිහා බැලුවාම ෙපෙනන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? මම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය නිෙයෝජනය කරන 
ෙකනකු විධියට, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිෙයෝජනය 
කරන ෙකෙනකු විධියට ෙම් අය වැය දිහා බැලුෙවොත් මට ෙමයින් 
ෙපනී යන්ෙන් ෙමොකක් ද? ෙම් අය වැයට ගරු අගමැතිතුමා 
ආර්ථික රාමුවක් ඉදිරිපත් කළා. ගරු අගමැතිතුමා කිව්ෙව් ෙමොකක් 
ද? එතුමා ආර්ථික පරම්පරා තුනක් ගැන ෙම් ගරු සභාවට කිව්වා. 
ඒ පරම්පරා තුන තමයි, ආකෘතිය. පරම්පරා තුන ෙමොකක්ද? First 
generation එක ගරු ෙජ්.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාෙග් යුගය, 
Second generation  එක ගරු රණසිංහ ෙපේමදාස මැතිතුමාෙග් 
යුගය. ගරු අගමැතිතුමා කිව්වා, ෙම්ක third generation එක කියා. 
ෙමන්න ෙම් අය වැය පරම්පරා තුන පාදක කර ෙගන තමයි, ෙම් 
ආර්ථික රාමුව සකස් ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

හැබැයි මට කනගාටුයි. දැන් ෙම් මෙග් අෙත් තිෙබන්ෙන්, 
මැතිවරණය ෙවනුෙවන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය නිකුත් කළ "මාස 
60කින් අලුත් රටක් හදන පංචවිධ කියාවලිය" නම් මැතිවරණ 
පකාශනයයි. ෙම්, "අනාගතයට සහතිකයක්" යනුෙවන් එක්සත් 
ජනතා නිදහස් සන්ධානය නිකුත් කළ පකාශනය. ෙම්,                   
ෛමතී පාලනයක් පිළිබඳව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ 
පකාශනය. දැන් මම විෙශේෂෙයන්ම ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරන 
අෙප් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ භාගෙයන් අහන්න කැමැතියි, "ෙම් 
අය වැය ෙල්ඛනය ඇතුෙළේ ෛමතී චින්තනය ගැබ් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද?" කියලා. ෛමතී චින්තනය ගැබ් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, අවුරුදු 
30කට වැඩි කාලයක් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂ නායකත්වෙයන් ෙම් 
රට පාලනය කළා. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ මහින්ද චින්තනය 
ගැබ් ෙවලා තිෙබනවා ද කියන පශ්නය මා අහන්ෙන් නැහැ, 
තමුන්නාන්ෙසේලා මහින්ද චින්තනයට ෛවර කරන නිසා. හැබැයි, 

බණ්ඩාරනායක චින්තනය ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය ඇතුෙළේ ගැබ් 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහේද කියා මා අහනවා. ෙකෝ, 
බණ්ඩාරනායක චින්තනය? ෙකෝ, ෛමතී චින්තනය? ෙම්, මෙග් 
අෙත් තිෙබන්ෙන්, ෛමතී යුගය සම්බන්ධෙයන් නිකුත් කළ 
පතිපත්ති පකාශනය. ෙම් තුළින් ෙපොෙරොන්දු වුණු ෙද්වල්වලින් 
ඉෂ්ට කර තිෙබන්ෙන් ෙමොනවා ද? මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 
ෙම් පකාශනය තුළින් පධාන වශෙයන් ජනතාවට ඉදිරිපත් කළ 
ෙද්වල් මම කියන්නම්. 

අධ ාපනය ෙවනුෙවන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 
6ක්, ෙසෞඛ ය ෙවනුෙවන් දළ ජාතික නිෂ්පාදනෙයන් සියයට 3ක් 
හා ෙත් කිෙලෝවට රුපියල් 90.00ක්, රබර් කිෙලෝවට රුපියල් 
350.00ක්, සහල් කිෙලෝවට රුපියල් 50.00ක් හා කිරි ලීටරයට 
රුපියල් 70.00ක් ආදී වශෙයන් සහතික මිලක් ලබා ෙදනවා 
කියලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග් විශාල ෙපොෙරොන්දු මාලාවක් එහි 
තිෙබනවා. ෙම්වා තමයි අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් පතිපත්ති 
පකාශනෙය් තිබුෙණ්. ෙකෝ, ෙම් කියපු ෙද්වල් ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාව ඇතුෙළේ තිෙබනවාද? ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් 
තිෙබන්ෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් පතිපත්ති. මම එතුමන්ලාට 
ෙදොස් කියන්ෙන් නැහැ. එතුමන්ලා අවංකයි. එතුමන්ලා ඉදිරිපත් 
කරපු අය වැය ෙල්ඛනය - 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි 

ෙදකක කාලයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මහතා 
(மாண் மிகு டலஸ் அழஹப்ெப ம) 
(The Hon.  Dullas Alahapperuma) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවට 
පාදක ෙවලා තිෙබන්ෙන් ජයවර්ධන-විකමසිංහ චින්තනය.          
ෛමතී චින්තනය ඒ තුළ නැහැ, බණ්ඩාරනායක චින්තනය එහි 
නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒක හරි විධියට දකිනවා ඇති. ඔබතුමන්ලා 
වැරැද්දක් කෙළේත් නැහැ. ඔබතුමන්ලා ඒක විවෘතව රටට කිව්වා, 
පසු ගිය අෙගෝස්තු මාසෙය් 17 වැනිදා. තමුන්නාන්ෙසේලා පසු ගිය 
ජනවාරි මාසෙය්දී අතිගරු ජනාධිපතිතුමා ෙමෝදිට ඇන්ද වූවා. 
ඒෙකන් සාර්ථක පතිඵල ලබා ගත්තා. ඒක ෙහොඳයි. හැබැයි ෙම් 
වතාෙව් එතුමා ෙමෝඩයාට අන්දවන්න හදන්න එපා. 
තමුන්නාන්ෙසේලා ෙම් ආකාරෙයන් එතුමාව ෙමෝඩයාට අන්දවන්න 
ගිෙයොත් එෙහම ෙමොන පශ්න තිබුණත්, ෙමොන මත ෙභ්ද තිබුණත් 
අපි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂය විධියට එකට එකතු ෙවලා ඒ දිහා 
බලන්න සූදානම් බව මම ඉතාම ෙගෞරවෙයන් තමුන්නාන්ෙසේලාට 
කියනවා. මම තමුන්නාන්ෙසේලාට ඉතාම මිතශීලී අනතුරු 
ඇඟවීමකුයි ෙම් කරන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ඔබතුමා කිව්වා, මට තව 
විනාඩි 2යි තිෙබන්ෙන් කියා. ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් මම 
ෙමයත් කියන්න ඕනෑ. ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා ඊෙය් කිව්වා, 
මන්තීකම රැක ගන්න ඕනෑ නම් ෙම් අය වැය ෙයෝජනාවට පක්ෂව 
ඡන්දය ෙදන්න කියලා. කවුද කිව්ෙව්? එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් 
ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක්. ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් අපට තමයි 
කිව්ෙව්. අෙන්! මෙග් පක්ෂයට ගියපු කල. ෙදයිහාමුදුරුවෙන්! 
ඔබතුමන්ලාෙග් පක්ෂෙය් ෙජ ෂ්ඨ ඇමතිවරෙයක් අපට කිව්වා, 
මන්තීකම රැක ගන්න නම් අය වැය ෙයෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය 
ෙදන්න කියලා. ෙජෝන් අමරතුංග මැතිතුමා තමයි කිව්ෙව්. 
තරුණකම රැක ගන්න නම් ෙගොඩක් ෙපති වර්ග එෙහමත් 
තිෙබනවා. එතුමා ඒ ගැන දන්නවා.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, පතිපත්තිමය කාරණාවක් මත 
අපි ෙම් ගැන කථා කරන්ෙන්. අෙප් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමා 
කියලා තිබුණා, මධ ම කාරක සභාෙවන් ගත් තීන්දුව අනුව, 
විධායක කාරක සභාෙවන් ගත් තීන්දුව අනුව අපි ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාවට පක්ෂව ඡන්දය ෙදනවා කියලා. අපි අතිගරු 
ජනාධිපතිතුමා හමු ෙවලා අපට තිෙබන පශ්න ටික කිව්වා. එතුමා 
කිව්වා, "ෙම් ෙයෝජනා සංෙශෝධනය කිරීමට සාකච්ඡාවක් 
පවත්වමු" කියලා. අෙප් ෙම් මන්තීතුමන්ලා සියලු ෙදනාම එතැන 
හිටියා. අපි එතුමාට කිව්වා, "අතිගරු ජනාධිපතිතුමනි, අෙප් 
සහෙයෝගය ලබා ෙදන්න නම් ෙමන්න ෙම් කාරණා සංෙශෝධනය 
ෙවන්න ඕනෑ" කියලා. අපි අවංකවයි කිව්ෙව්. දැනුත් ෙම් ගරු 
සභාෙව්දී එය කියනවා. ඒ ඉදිරිපත් කරපු කාරණා සාධාරණ 
කාරණා. ගරු අගමැතිතුමාත්, මුදල් ඇමතිතුමාත් සමඟ එකට ඉඳ 
ෙගන රට ෙවනුෙවන් ෙම් ගැන සාකච්ඡා කරන්න අ පට 
අවස්ථාවක් ලබා ෙදනවා කියලා එතුමා කිව්වා. අපි එය පිළිගත්තා. 
ඒ අවස්ථාව උදා ෙවනකල් අපි බලා ෙගන ඉන්නවා. ඒ සංෙශෝධන 
සිදු ෙවයි කියලා අපි බලා ෙගන ඉන්නවා. එෙහම නැත්නම් මම 
කියන්න ඕනෑ, අෙප් හෘදය සාක්ෂිය වැඩිම ඉල්ලුම්කරුට අෙළවි 
කරන්න අපි සූදානම් නැහැ කියලා. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, අපි අෙප් ෙද්ශපාලන ආත්ම ගරුත්වය ෙවන්ෙද්සි 
කරන්න සූදානම් නැහැ. පසු ගිය මැතිවරණෙය්දී අපට ඡන්දය දීපු 
මිනිසුන් ඉන්නවා. අපට තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක ෛවරයක් නැහැ. 
තමුන්නාන්ෙසේලා එක්ක ෙවන විෙරෝධ ආකල්ප නැහැ. අපි හැම 
ෙවලාෙව්ම ෙහොඳ ෙද් ෙහොඳයි කියනවා. අද උෙද් අපි ෙම් සභාෙව්දී 
ගරු ඇමතිවරෙයක් වර්ණනාවට පාත කළා. ඒ හැමදාම උෙද් 
පාන්දර ඇවිල්ලා උත්තර ෙදන ඇමතිතුමා. අපි තුළ කිසිම 
කුහකකමක් නැහැ. ෙහට දවෙසේදී ඇති වන්ෙන්ත් නැහැ. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය 
විධියට ෙම් අය වැය ෙයෝජනාව සම්බන්ධෙයන් අපි ඉදිරිපත් කරපු 
අදහස්වලට, ෙවනස්කම්වලට, ෙයෝජනාවලට සංෙව්දී ෙවන්ෙන් 
නැති නම් මම අවංකව කියන්නම්, -කණ්ඩායමත් එක්ක සාකච්ඡා 
ෙනොකර අෙනක් අයෙග් මතය මට කියන්න බැහැ. - මෙග් අත නම් 
එසෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක. ඒ නිසා අවසාන වශෙයන් මම 
ගරු මුදල් ඇමතිතුමාට සුබ අනාගතයක් පාර්ථනා කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

මීළඟට, ගරු චන්දානි බණ්ඩාර ජයසිංහ ඇමතිතුමිය.  

ඊට ෙපර කවුරු ෙහෝ මන්තීවරෙයක් මූලාසනය සඳහා ගරු 
ෙජ්. එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මන්තීතුමාෙග් නම ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු සාගල රත්නායක මහතා (නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு சாகல ரத்நாயக்க - சட்ட ம் ஒ ங்கும் 
மற் ம் ெதற்கு அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Sagala Ratnayaka - Minister of  Law and Order 
and Southern Development) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද 

කුමාරසිරි මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මා ෙයෝජනා 
කරනවා.  

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

අනතුරුව ගරු ලකී ජයවර්ධන මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 
වුෙයන්, ගරු ෙජ්.එම්. ආනන්ද කුමාරසිරි මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 

அதன் பிறகு, மாண் மிகு லக்கி ஜயவர்தன அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ேஜ.எம். ஆனந்த 
குமாரசிறி அவர்கள் தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. LUCKY JAYAWARDANA left the Chair, 
and THE HON. J.M. ANANDA KUMARASIRI took the Chair. 

 
[පූ.භා. 11.52] 
 
ගරු චන්දානි බණ්ඩාර මහත්මිය (කාන්තා  හා ළමා 
කටයුතු අමාත තුමිය) 
(மாண் மிகு (தி மதி) சந்திராணி  பண்டார - மகளிர் மற் ம் 
சி வர் அ வல்கள் அைமச்சர்) 
(The Hon. (Mrs.) Chandrani  Bandara  - Minister of Women 
and Child Affairs) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ස්තුතියි. විෙශේෂෙයන්ම හිටපු 

අමාත  ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම මැතිතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම සම්බන්ධෙයන් මා සතුටු 
ෙවනවා. එතුමා, එතුමාෙග් කථාෙව් ආරම්භෙය් ඉඳලාම 
ෙචෝදනාවන් ගණනාවක්ම ඉදිරිපත් කළා. විෙශේෂෙයන්ම, ඒක අපි 
සාමාන ෙයන් දකින ෙදයක්. එතුමා බඩු මිල ගැනත් කිව්වා. අපි 
එතුමාට ඒ ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවන්න ඕනෑ. එෙහම භාණ්ඩ වැඩි 
මිලට විකුණන කඩයක් තිෙබනවා නම්, පාරිෙභෝගික අධිකාරියට 
ඔබතුමා පැමිණිලි කරන්න. විෙශේෂෙයන්ම මම ඊෙය් දවෙසත් 
වාහෙන් යන අවස්ථාෙව්දී ගුවන් විදුලිෙයන් ෙම් ගැන කියනවා 
අහෙගන හිටියා. එෙහම කඩයක් තිෙබනවා නම් පාරිෙභෝගික 
අධිකාරියට ඔබතුමා පැමිණිලි කරන්න. ඒ සම්බන්ධව වහාම කියා 
මාර්ග ෙගන කටයුතු කරන්න අවශ  සියලු ෙද් සූදානම් කරලා 
තිෙබනවා.  

එතුමා  මුදල් අමාත ාංශය සම්බන්ධවත් සඳහන් කළා. ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී එක ෙදයක් ගැන මතක් කරන්න ඕනෑ. පසු ගිය රජය 
කාලෙය් හිටපු ජනාධිපතිතුමා යටෙත් - එතුමාෙග් සාක්කුෙව්- 
මුදල් අමාත ාංශයට අමතරව තව අමාත ාංශ ගණනාවක් තිබුණා. 
මම ඊට වැඩිය ඒ ගැන කථා කරන්න යන්ෙන් නැහැ.   

යහ පාලනය තුළින් ආරම්භ වුණු ෙම් සම්මුතිවාදී රජෙය් 
මංගල අය වැය සම්බන්ධෙයන් ෙම් විවාද ෙය්දී මම කියන්න 
කැමැතියි, කවුරු ෙකොෙහොම අදහස් පකාශ කළත්, අර්ථ කථනය 
කළත්, ෙමවර ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන අය වැය හරහා සැබෑ 
ෙවනසක්, විප්ලවීය ෙවනසක් ඇති කරන්න පුළුවන්ය කියන එක.  

මීට කලින් අෙප් අගාමාත  ගරු රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා 
පකාශ කළා, ෙම් අය වැය කියාත්මක කරන ෙවලාෙව්දී අපට 
තිත්ත ෙබෙහත් ටිකකුත් ෙබොන්න සිදු ෙවනවා කියලා. මම 
හිතන්ෙන් ඒක ඇත්ත. ෙමොකද, පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී ඒ සිදු 
වුණු සිදුවීම් තුළින්, දූෂණ වංචා තුළින් ඉවත්ව ෙම් රට නැවත යථා 
තත්ත්වයට පත් කළ යුතුයි. ඒ තුළින් විනාශ  වුණු රට නැවත යථා 
තත්ත්වයට ෙගන ඒෙම්දී හැෙමෝම සතුටු කරන්න අපට බැහැ. ඒ 
නිසා තිත්ත ෙබෙහත් ෙබොන ගමන් තමයි ෙම් රට නැවත යථා 
තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන්. ෙම් රෙට් ජනතාව 
සතුටු කරන්න කියලා පසු ගිය ආණ්ඩුව වාෙග් සුරංගනා කථා 
කියලා ෙකොෙළේකට, ෙපොතකට සීමා වුණු අය වැයක් අෙප් ජාතික 
ආණ්ඩුවටත් ෙගෙනන්න තිබුණා. නමුත්, ඒක ෙනොෙවයි අෙප් 
ර ජෙය් තිෙබන බලාෙපොෙරොත්තුව. ඇත්ත ඇති සැටිෙයන්ම 
ෙපන්වලා දීලා, දීර්ඝ කාලීනව තිරසාර සැබෑ ෙවනසක් ඇති කර, 
ෙම් රෙට් ඇති නැති පරතරය අවම කරමින් ශක්තිමත් ආර්ථිකයක් 
ඇති රටක ජීවත්වීෙම් සිහිනය ෙම් රෙට් ජනතාවට සැබෑ කරන අය 
වැයක් තමයි අපි ෙම් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම අපි 
මතක් කරන්න ඕනෑ, අෙප් රජය කවදාවත් ඡන්දය ලබා දුන්න 
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[ගරු ඩලස් අලහප්ෙපරුම  මහතා] 
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ජනතාවට පයින් ගහන්න ලැහැස්ති නැහැ කියන එක. අෙප් 
සූදානම සියලු ෙදනාටම ෙහොඳ ෙහට දවසක් උදා කර ෙදන්නයි. 
ෙම් අය වැය ගැන විවිධ අන්දෙමන් අර්ථ කථනය කරන්න 
පුළුවන්. ඒක සාමාන  ෙදයක්. අපි දකිනවා, සමහරු  ඒ අයෙග් 
යම් පතිරූප ෙගොඩනඟා ගන්න ඕනෑ නිසා මාධ යට, එෙහම 
නැත්නම් රූපවාහිනියට එවැනි අර්ථ කථනයන් කරන අන්දම. 
කවුරු ෙකොෙහොම ෙමවර අය වැය ගැන අර්ථ කථනය කළත්, ෙම් 
අය වැය ඉදිරිෙය් දී අවුරුදු එකහමාරක්, ෙදකක් කියාත්මක වන 
විට ෙම් අය වැෙය් තිෙබන වටිනාකම පිළිබඳව ඔය කාට කාටත් 
ෙත්ෙරයි.  

මම මතක් කරන්න ඕනෑ, අෙප් රට ශක්තිමත් සංවර්ධනයක් 
කරා ෙයොමු කරන ෙම් අය වැෙය් පධාන උපාය මාර්ග 5ක් පදනම් 
ෙවලා තිෙබනවාය කියන එක. එනම්, රැකියා අවස්ථා දසලක්ෂයක් 
බිහි කිරීම, ආදායම් ඉහළ නැංවීම, ගාමීය ආර්ථිකය සංවර්ධනය 
කිරීම, ගාමීය හා වතුකරෙය් ජනතාවට ෙමන්ම මධ ම 
පාන්තිකයන්ට සහ රජෙය් ෙසේවකයන්ට ෙද්පළ අයිතිය ලබා දීම, 
ශක්තිමත් හා පුළුල් මාධ  පන්තියක් බිහි කිරීම ආදී කරුණු  එහි 
තිෙබනවා.  මම හිතන්ෙන්, ෙම් හරහා  අෙප් රෙට් ආර්ථිකය 
ෙගොඩනැඟිම, ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වීම, රෙට් 
ජනතාවෙග් ශුභසාධන කටයුතු යනාදී සියලු ෙද්  සිදු ෙවනවා.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය හරහා 
අධ ාපනය සම්බන්ධවත් විවිධ විධියට ෙචෝදනා ගණනාවක් 
ඉදිරිපත් වුණා. ඉතිහාසෙය් පළමු වතාවට අය වැයක් හරහා අෙප් 
රෙට් අනාගත දරු පරපුර ෙවනුෙවන් විශාල මුදලක් ෙවන් කිරීම 
සම්බන්ධව අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. ෙම් කරන ෙචෝදනාවලට ගරු 
අධ ාපන අමාත තුමා කාරක සභා අවස්ථාවලදී ෙබොෙහොම 
පැහැදිලි උත්තරයක් ලබා ෙදයි කියා අපට විශ්වාසයි. 
විෙශේෂෙයන්ම අෙප් රජෙය් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, අගාමාත  
රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමාත් ෙම් රෙට් අනාගතය භාරගන්න සිටින 
දරු පරපුර ෙවනුෙවන් විෙශේෂ උනන්දුවක් වුවමනාවක් දක්වන 
නායකයින් ෙදපළක් හැටියට ෙම් අවශ තාව දැකපු නිසා තමයි 
ෙමවැනි මුදලක් ෙවන් කරන්න අවස්ථාව ලබා දී තිෙබන්ෙන්. ෙම් 
හරහා ගුරු ෙසේවයට බැ ෙඳන සියලුම ගුරුවරුන්ට මුල් වසර පහ 
තුළ වසර ෙදකක පූර්ණ කාලීන ගුරු පුහුණුව ලබා ෙදන්න විශාල 
මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

ගාමීය පාසල්වල ගුරු නිවාස, ගුරුවරුන්ෙග් විෙව්කාගාර ලබා 
දීමට මුදල් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඇත්ත වශෙයන්ම එය අත වශ  
කාරණයක්. ෙමොකද, අෙප් පෙද්ශවල පාසල් ගුරු නිවාසවල 
ෙලොකු හිඟයක් ඇති බව අපි දැකලා තිෙබනවා. එෙහමත් නැත්නම් 
පවතින ගුරු නිවාසවල අඩු පාඩුකම් රාශියක් තිෙබනවා. ෙම් නිසා 
ගුරුවරු ඒවාෙය් නවතින්ෙන් නැහැ. ඒවාෙය් අඩු පාඩුකම් තිෙබන 
ෙකොට නිදහෙසේ ඔවුන්ට අවශ  කාරණය ඉටු කරගන්න බැහැ. එම 
අඩු පාඩු සම්පූර්ණ කර ෙදන්න මුදල් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව අපි 
විෙශේෂෙයන් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

දිවයිෙන් සියලුම පාසල්වලට ජල පහසුකම් සමඟ 
සනීපාරක්ෂක පහසුකම් ලබා ෙදන්න, එම පහසුකම්වල අඩු 
පාඩුකම් සම්පූර්ණ කරන්න කටයුතු කරනවා. එයත් අත වශ ම 
කාරණයක්. ෙමොකද, සනීපාරක්ෂක කටයුතු ගැන කථා කරන 
ෙකොට කියන්න ඕනෑ, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් ෙබොෙහෝ පාසල් 
වැසිකිළි කැසිකිළිවල අඩු පාඩු අපි දැකලා තිෙබන බව. අෙප් 
පළාත්වල තිෙබන්ෙන් මිශ පාසල්. එවැනි ෙබොෙහෝ පාසල්වලට 
තිෙබන්ෙන් එක වැසිකිළියයි. ගැහැනු ළමයි, පිරිමි ළමයි සියලු 
ෙදනාටම යන්න ෙවන්ෙන් ඒ වැසිකිළියට. එතැනදී ඔවුන් ෙලොකු 
අපහසුතාවන්ට පත් වන අවස්ථා තිෙබනවා. එම අපහසුතා 
මඟහරවන්න ඒ ෙවනුෙවන් මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 

ජල පහසුකම් ගනිමු. සමහර පාසල්වල දරුවන්ට පිරිසිදු ජලය 
ටිකක් ෙබොන්න නැහැ. විෙශේෂෙයන්ම අෙප් පළාත්වල තිෙබන 
පාසල්වල අපි ඒක දැකලා තිෙබනවා. අපි විමධ ගත අරමුදල් 
හරහා ඒ පාසල්වලට filters ලබා දීලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
පාසල්වල තිෙබන ළිංවලින් ටැංකිවලට ජලය ලබාෙගන එම ජලය 
නළ හරහා ලබා ෙදන්න අපි උදවු කර තිෙබනවා. ෙම් වාෙග් 
ෙද්වල්වලට ෙම් අය වැය හරහා මුදල් ෙවන් කිරීම ගැන අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. විදුලි බලය නැති පාසල්වලට 
ඒ අඩු පාඩුව සම්පූර්ණ කරන්නත් අපි කටයුතු කරනවා. ෙම්වා අපි 
පසු ගිය කාලෙය්දී දැකපු අඩු පාඩුකම්. අඩු පාඩු මඟහරවා ගැනීමට 
වාෙග්ම අෙප් දරුවන්ෙග් අධ ාපනය උසස් මට්ටමකට 
ෙගෙනන්න මුදල් ෙවන් කිරීම ගැන අපි විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවන්න ඕනෑ. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැය හරහා 
කාන්තාවන්ෙග් හා ළමුන්ෙග් සංවර්ධනය සඳහා විශාල 
අවධානයක් ෙයොමු කර ඒ පිළිබඳව ඉදිරියට කටයුතු කරන්න අපට 
අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම් රෙට් ශක්තිය කිව්ෙවොත් ඒ, 
කාන්තාවයි. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් අනාගතය කියන්ෙන් අෙප් දරු 
පරපුර. ෙම් හැම ෙදයක් ගැනම ෙලොකු උනන්දුවක්, සහෙයෝගයක් 
දක්වන නායකයින් ෙදපළක් හැටියට අතිගරු ජනාධිපතිතුමාත්, ඒ 
වාෙග්ම ගරු අගාමාත තුමාත් මනා අවෙබෝධයක් ඇතුව කටයුතු 
කිරීම නිසා අද අපට ෙලොකු ශක්තියක් ලැබී තිෙබනවා. 

විෙශේෂෙයන්ම ගර්භිණී මව්වරුන්ට ෙපෝෂණ මල්ල ලබා දීම 
සඳහා නැවතත් රුපියල් මිලියන 7,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම මුල් ළමාවිය රැකවරණයට, දිරිය කාන්තා 
වැඩසටහන්වලට, කාන්තා හිංසන හා ළමා අපෙයෝජනය අවම 
කිරීමට, කාන්තා සවිය ඇති කිරීමට, ෙම් හැම ෙද්කටම අද විශාල 
මුදලක් ෙවන් කර අපට ඒ කටයුතු ඉදිරියට ෙගනයන්න අවස්ථාව 
උදා කර තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම මම මතක් කරන්න ඕනෑ, 
ෙද්ශපාලන භූමිකාව තුළ අෙප් කාන්තා සහභාගීත්වය වැඩි කිරීම 
සඳහා ෙම් ෙවන ෙකොටත් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් අනුමැතියත් එක්ක 
අපි ඒ කටයුතු ඉදිරියට අරෙගන යන බව. ඉදිරි පළාත් පාලන 
මැතිවරණෙය්දී සියයට 25ක කාන්තා නිෙයෝජනයක් ලබා ගැනීමට 
ෙම් ෙවන ෙකොටත් අපි කටයුතු සූදානම් කරමින් යනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම ඒක අත වශ  කාරණයක්. ඒ ෙවනුෙවන් ගරු 
අගාමාත තුමා අපට විශාල සහෙයෝගයක් ලබා ෙදනවා. කාන්තා 
නිෙයෝජනය වැඩි කිරීෙම් කටයුත්ත කියාත්මක ෙවනවා 
කියන්ෙන්, ශී ලංකාෙව් කාන්තාවන් ලැබූ විෙශේෂ ජයගහණයක්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, කෘෂි කර්මාන්තය 
සම්බන්ධෙයනුත් විපක්ෂෙයන් ෙලොකු ෙදෝෂාෙරෝපණ ආවා. නමුත් 
ෙමවර අය වැෙය්දී කෘෂිකර්මය නඟා සිටුවන්න අපි විශාල මුදලක් 
ෙවන් කර තිෙබනවා. බීජ හා ෙරෝපණ දව වලට වාෙග්ම අෙප් 
අස්වනු ගබඩා කරන්න අවශ  ගබඩා සකස ්කිරීම ආදී ෙම් සියලු 
ෙද්ටම අද විශාල මුදලක් ෙවන් කර දීලා තිෙබනවා. ෙම් හරහා 
අෙප් ගාමීය සංවර්ධනය සඳහාත්, අෙප් කාන්තාවන් ඇතුළු ෙගොවි 
ජනතාවෙග් ජීවිත නඟා සිටුවීමටත් ෙවන් කර තිෙබන මුදල 
පිටිවහලක් ෙවනවා. අපි දන්නවා, ඔවුන් විශාල පිරිසක් ජීවිකාව 
හැටියට කරෙගන යන්ෙන් කෘෂි කර්මාන්තය බව. දැන් කෘෂි 
කර්මාන්තය ගැන විවිධ අඩුලුහුඬුකම් කියන විපක්ෂෙය් මන්තීවරු, 
පසු ගිය ආණ්ඩුව කාලෙය්දී කෘෂි කර්මාන්තයට කරපු ෙද්වල් අපි 
දැක්කා. පසු ගිය අවුරුදු ගණනාව තුළ ඇට වර්ග ෙබදා හැරියා. 
ඇට වර්ග 10ක්, 15ක් ෙබදා හැරියා. අපි දැක්ෙක් නැහැ, ඒ තුළින් 
කෘෂි කර්මාන්තෙය් කිසිදු ෙවනසක් සිදු වුණාය කියා. ඇට වර්ග 
ෙබදා දුන්ෙනත් ෙද්ශපාලනීකරණය කර තමයි. ඒ අයෙග් 
හිතමිතාදීන්, ඥාතීන් කිහිප ෙදෙනක් ෙතෝරා ෙගන තමයි ඒ ෙද්වල් 
දුන්ෙන්. ඒ විධියට තමයි කෘෂි උපකරණ ලබාදීෙම් කටයුතු කෙළේ. 
ෙමෙහම කටයුතු කිරීම තුළ කෘෂි කර්මාන්තෙය් ෙවනසක් දකින්න 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

පුළුවන් ෙවයි කියා මම හිතන්ෙන් නැහැ. ඒ වාෙග්ම ධාන  වර්ග 
ගබඩා කිරීමට අවශ  ගබඩා පහසුකම් ෙපොෙළොන්නරුව, 
කිළිෙනොච්චිය, ඇඹිලිපිටිය, ආදී පෙද්ශවල සකස් කිරීමටත් මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කර තිෙබනවා. මම හිතන්ෙන්, ෙම්ක 
අත වශ ම කාරණයක්. විෙශේෂෙයන්ම අපි ස්තුතිවන්ත ෙවනවා, 
ෙම් අඩු පාඩුකම් සම්පූර්ණ කර අෙප් ෙගොවියන්ෙග් අස්වනු ගබඩා 
කර ගන්න අවශ  ඒ මාර්ගය සකස් කිරීම සම්බන්ධව.  

වීවලට සහතික මිලක් ලබා දීලා තිෙබනවා. ෙම්කත් 
අත වශ ම කාරණාවක්. සහල් කිෙලෝග්රෑම් එකක් රුපියල් 65 
දක්වා රඳවා තැබීමට කටයුතු ආරම්භ කර තිෙබනවා. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ගැන කථා කෙළොත්, ෙම් වන විට ෙපොෙහොර 
සහනාධාරයට රුපියල් මිලියන 37,500ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
ෙම් ගැනත් විපක්ෂෙයන් ෙබොෙහෝ ෙචෝදනා මතු කළා. ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ලබා දීම පසු ගිය වසරවලදී සිදු වුෙණ් ෙකොෙහොමද 
කියා අපි දැක්කා.  ෙගොවියාට ෙපොෙහොර සහනාධාරය කලට 
ෙව්ලාවට ලැබුෙණ් නැහැ. සහනාධාරය ලබා ෙදන අවස්ථාෙව්ත් 
වංචනික විධියට කටයුතු රාශියක් සිදු වුණා. නියම පමිතිෙයන් යුතු 
ෙපොෙහොර ටික ලැබුෙණ් නැහැ. අෙප් ෙගොවි ජනතාවට බාල 
ෙපොෙහොර තමයි  ලැබුෙණ්.  

බාල ෙපොෙහොර ලබා දීම නිසා ඒවා පසත් එක්ක මිශ වුණු නිසා 
තමයි අද සමහර පෙද්ශවල ෙම් වන විට වකුගඩු ෙරෝගය වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන්. ඒ අනුව ෙමවර අය වැය හරහා අෙප් 
ෙගොවියන්ට ෙපොෙහොර ටික ලබා ෙගන, අවශ  කටයුතු කලට 
ෙව්ලාවට කරන්න පුළුවන් කියා මම හිතනවා. ෙමොකද, පසු ගිය 
කාලවලදී ෙපොෙහොර ටික හරි ෙව්ලාවට ලැබුෙණ් නැති නිසා තමයි 
එදා ෙම් ෙගොවියන්ට තමුන්ෙග් සල්ලිවලින් ෙපොෙහොර ටික ගන්න 
සිද්ධ වුෙණ්.  

පමිතිෙයන් යුතු  ෙපොෙහොර ටික නියමිත ෙව්ලාවට අ රෙගන ඒ 
වැඩ කටයුතු ටික කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා, අෙප් කෘෂිකර්ම 
අමාත තුමා ෙම් වැඩපිළිෙවළ හරි විධියට ඉදිරියට ෙගන යන්න 
කටයුතු කරයි කියා. අපි දකිනවා, පලතුරු වාරයට විශාල පලතුරු 
පමාණයක් අපෙත් යන බව. ඒ විධියට අපෙත් යන්ෙන් ෙනළා 
ගන්නා පලතුරු ගබඩා කර ගන්න අවශ  පහසුකම් නැති නිසායි. 
එම නිසා ෙම් වන විට ඒ පලතුරු ගබඩා කිරීමට ශීතාගාර හදන්න 
රුපියල් මිලියන 2,000කට ආසන්න මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විපක්ෂෙය් මන්තීවරු විශාල 
පිරිසක් අත වශ  භාණ්ඩ ගැනත් ෙචෝදනා කළා.   

ෙමවර අය වැෙයන් කිරි පිටි මිල අඩු කර තිෙබනවා. ඒ 
ෙවනුෙවන් රුපියල් 30ක සහනාධාරයක් රජෙයන් ලබා දීලා 
තිෙබනවා. ඇත්තටම ෙම්ක වැදගත් පියවරක් බව කියන්න ඕනෑ. 
ෙමොකද, කිරි පිටි කියන්ෙන් විෙශේෂෙයන්ම අෙප් කුඩා දරුවන්ට 
අත වශ ම ආහාරයක්. ෙම් හරහා ෙලොකු ෙපෝෂණයක් ඒ 
දරුවන්ට ලබා ගන්න පුළුවන්. අඩුම තරමින් ෙව්ලක් 
ෙදෙව්ලක්වත් කිරි ටික ඒ දරුවන්ෙග් ශරීරයට යන්න ඕනෑ. අපි 
දැක්කා, පසු ගිය කාලෙය්දී කිරි පිටි මිල ෙකොයි තරම් අහස උසට 
නැග්ගාද කියා. අපි ෙහොඳට දන්නවා, අෙප් ගම් පළාත්වල 
කාන්තාවන් කෙඩ්ට ගිහිල්ලා කිරි පිටි ෙම්ස හැන්දක්, ෙදකක් 
මිලට ගත්ත කාලයක් ෙම් රෙට් තිබුණු බව. ඒ පිළිබඳව පුවත් 
පත්වලත් පළ වුණා. ෙමොකද, ඒ දරුවන්ට අඩුම ගණෙන් එක 
ෙව්ලක්වත් කිරි ටික ෙදන්න ඕනෑය කියන මතෙය්  ඒ ෙදමවුපියන් 
ඉන්න නිසා. ෙම් වාෙග් තත්ත්වයක් තමයි තිබුෙණ්. ෙම් වන 
ෙකොට කිරි පිටි මිල අඩු කරලා අෙප් දරුවන්ට ෙපෝෂණය ලබා 
ෙදන්න ඒ පහසුකම සලසා දීම ගැන අපි විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අද ගෑස් මිලත් ෙබොෙහෝ පහතට දමා තිෙබනවා. කිෙලෝගෑම් 
ෙදොළහමාෙර් ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 1,346 දක්වා අඩු 
කර තිෙබනවා. අපට මතකයි, පසු ගිය කාලෙය්දී ගෑස් 
සිලින්ඩරයක මිල රුපියල් 2,500කට ආසන්න ගණනකට ඉහළ 
ගිය බව. වැඩි වශෙයන් ගෑස් පාවිච්චි කරන්ෙන් මධ ම 
පන්තිකයන්, රාජ  ෙසේවකයන්. ඒ අයට ඒ මිල දරා ගන්න බැරි 
තත්ත්වයක් තිබුෙණ්. අද වන ෙකොට ඒ හැම ෙදයකටම සහන ලබා 
දී තිබීම ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අෙප් හිටපු අමාත වරයා පරිප්පු මිෙල් පශ්නයක් ගැන කිව්වා. 
ඒ පිළිබඳව අපි උත්තරයක් දුන්නා, පාරිෙභෝගික කටයුතු පිළිබඳ 
අධිකාරියට දැනුම් ෙදන්න කියලා. පරිප්පු කියන්ෙන් අත වශ  
ආහාරයක්. අෙප් ගම්වල කිසි ෙදයක් ගන්න බැරි අන්ත දුප්පත් 
පවුල්වල වුණත් ඒ දරුවන්ට අඩු තරෙම් එක ෙව්ලකට ෙහෝ 
පරිප්පුයි, බතුයි දුන්නා. පසු ගිය කාල ෙය් ඒකත් දී ගන්න බැරි 
වුණා. පරිප්පු කියන්ෙන් ෙපෝටීන් ලැෙබන ආහාරයක්. එවැනි 
අත වශ  ආහාරවලට සහන ලබා දීම පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන්ම 
ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙම් සම්බන්ධෙයනුත් විවිධ අර්ථ කථන 
ඉදිරිපත් වුණා, ෙම්වා තාවකාලිකව බඩු අඩු කිරීමක්ය, මාස 
කිහිපයක් යන ෙකොට නැවත වතාවක් ෙම් බඩු මිල ඉහළ යනවාය 
කියලා. මා විෙශේෂෙයන්ම මතක් කරන්න ඕනෑ, සම්මුතිවාදි 
ආණ්ඩුව ජනතාවට තාවකාලිකව සීනි ෙබෝල ෙදන ආණ්ඩුවක් 
ෙනොෙවයි කියලා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ගාමීය ආර්ථිකය නඟා 
සිටුවන්න එක ගමකට රුපියල් මිලියන 1.5ක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. මා හිතන හැටියට ෙම් හරහා අෙප් ගම් බිම් දියුණු 
වනවා. ගාමීය ජනතාවෙග් ආර්ථිකය ශක්තිමත් වනවා, ගෙම් පාර, 
වැව, ඇළ ෙව්ලි යන සියලු ෙද් පතිසංස්කරණය වනවා. මා හිතන 
හැටියට ගාම රාජ ය කියන සංකල්පය ඉදිරියට ෙගන යන්න 
තමයි ෙම් වැඩ පිළිෙවළ සකස් කර තිෙබන්ෙන්. නගරය හා 
සමානව ගමත් දියුණු කිරීෙම් වාසිය එන්ෙන් ඒ පෙද්ශෙය් ඉන්න 
ජනතාවටයි. පසු ගිය කාලෙය්දී ගෙම් සංවර්ධනය කියා පටන් ගත් 
නමුත් ඒ  මුදලින් 3/4ක් ගිෙය් ඒ ආණ්ඩුවල හිටපු සමහර අයෙග් 
සාක්කුවලටයි කියා අපි දන්නවා. ඒ තුළින් සංවර්ධනය වුෙණ් ගම 
ෙනොෙවයි; යම් යම් පුද්ගලයන් විතරයි. එය, ගෙම් මිනිස්සු ෙහොඳට 
පැහැදිලිව දන්නා ෙදයක්. ඒ නිසා විෙශේෂෙයන්ම එක ගමකට 
රුපියල් මිලියන 1.5ක් ෙවන් කිරීම ගැනත් ස්තුතිවන්ත වනවා.  

අද සියලුෙදනාටම ඉඩම් අයිතිය ලබා ෙදන්න කටයුතු කර 
තිෙබනවා. ෙමය විෙශේෂෙයන්ම අත වශ  කාරණයක්. අවුරුදු 
ගණනාවක් තිස්ෙසේ අෙප් ජනතාව බලා ෙගන සිටියා, තමන්ට 
සින්නක්කර ඔප්පුවක් ලැෙබන කල්. මා හිතන හැටියට ඒ තුළින් 
ඒ ජනතාවට වාසි ෙගොඩක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සින්නක්කර ඔප්පු 
ලබා දීම, ව ාපාරයක් ආරම්භ කරන්න, හදිසියකට ණය මුදලක් 
ගන්න, දරුවන්ෙග් අධ ාපනයට වැදගත්  වනවා. පසු ගිය කාලෙය් 
වාෙග් හිතු හිතූ විධියට ඉඩම් ලබා ෙදන්න බැහැ. මනා ෙලස ඉඩම් 
ටික ලබා ෙදනවාද කියන එක බලා ගන්න ෙම් වන ෙකොට ඉඩම් 
බැංකු කමයක් ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳවත් අපි 
විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. ෙමොකද, පසු ගිය කාලෙය්දී 
එක් ෙකනකුට ඉඩම් කැබලි හතරක්, පහක් අයිති වුණු අවස්ථා 
තිෙබනවා. අෙප් අහිංසක මනුෂ යකුට ඉඩමක් ඉල්ලා ගන්න 
අදාළ කාර්යාලවලට වාර ගණනාවක් ගියත් ඒ කාර්යය කර ගන්න 
බැරි වුණු අවස්ථා තිෙබනවා.  

ෙම් අවස්ථාෙව්දී අෙප් මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමා බලා 
ෙගන ඉන්නවා. මට නියමිත කාලය අවසන් ෙවලා කියලායි මට 
හිෙතන්ෙන්. කරුණු කාරණා රාශියක් කියන්න තිෙබනවා. 
ෙසෞඛ  ක්ෙෂේතයටත් විශාල මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒ 
පිළිබඳව අපි ස්තුතිවන්ත වනවා. අනුරාධපුරය ෙරෝහල වාෙග් 
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පධාන ෙරෝහල් ෙතෝරා ෙගන ඒවාෙය් තත්ත්වය උසස් කරන්න 
මුදල් ෙවන් කර තිබීම ගැනත් විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත වනවා. 

"වකුගඩු ෙරෝගය" කියන්ෙන් අෙප් පෙද්ශවල ෙබොෙහොම 
හිසරදයක් ෙවලා තිෙබන පශ්නයක්. ෙල් පිරිපහදුව ෙවනුෙවන් 
dialysis centres දහසක් ක්ෂණිකව ආරම්භ කරන්න අය වැෙයන් 
මුදල් ෙවන් කිරීම පිළිබඳව අපි විෙශේෂෙයන්ම ස්තුතිවන්ත 
ෙවනවා. ඒ වාෙග්ම, නළ ජලය නැති පෙද්ශවලට පිරිසිදු ජලය 
ලබා ගැනීමට RO Plants ක්ෂණිකව ආරම්භ කරන්න කටයුතු 
ෙයොදා තිබීම සම්බන්ධෙයනුත් ස්තුතිවන්ත ෙවනවා. 

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙද්ශ රැකියාවල ෙසේවයට 
යන අය පිළිබඳව විෙශේෂ අවධානයක් ෙමවර අය වැෙයන් ෙයොමු 
කර තිෙබනවා. ෙමය කාලයක් තිස්ෙසේ අත වශ  ෙවලා තිබුණු 
ෙදයක් කියා මා හිතනවා. ඒ ෙසේවකයන්ෙග් දායකත්වය අගය 
කිරීමක් හැටියට බණ්ඩාරනායක ජාත න්තර ගුවන් ෙතොටුෙපොෙළේ 
ආගමන, විගමන counters ෙදකක් ආරම්භ කිරීමට කටයුතු කර 
තිෙබනවා. තව ෙබොෙහෝ ෙද් කියන්නට තිබුණත් කාලය ඊට හරස් 
වී තිෙබනවා.  

ෙම් අය වැය සකස් කරන්න අවශ  උපෙදස්, අනුශාසනා ලබා 
දුන් අතිගරු ජනාධිපතිතුමාටත්, අගාමාත  රනිල් විකමසිංහ 
මැතිතුමාටත්, ඒ වාෙග්ම ෙමය සකස් කර ඉදිරිපත් කළ ගරු මුදල් 
අමාත  රවි කරුණානායක මැතිතුමාටත්, ඒ නිලධාරින්ටත් ස්තුතිය 
පුද කරනවා. ෙද්ශීය ආර්ථිකය ෙගොඩ නඟන්න ආරම්භයක් ලබා දී 
තිෙබන ෙම් අය වැය හරහා කුමන ආකාරෙය් බාධක පැමිණියත්, 
ෙම් සම්මුතිවාදී රජය ඉදිරියට ෙගන යනවාය කියන එක පකාශ 
කරමින් මාෙග් වචන ස්වල්පය අවසාන කරනවා. 
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ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
இவ் யாிய சைபக்குத் தைலைமதாங்கும் ெகளரவ 

உ ப்பினர் அவர்கேள, எட்டாவ  பாரா மன்ற அமர்வில் 
தலாவதாக நைடெப கின்ற வர  ெசல த் திட்ட 

விவாதத்தில் உைரயாற்ற வாய்ப்பளித்தைமக்கு நன்றி. கடந்த 
சனவாி மாதம் 08ஆம் திகதி ஏற்பட்ட ஆட்சி மாற்றத் க்கு 
சிங்கள மக்கேளா  இைணந்  வாக்களித்த தமிழ், ஸ் ம் 
மக்களாகிய சி பான்ைம மக்க ைடய வாக்குப் பலம் மிக ம் 

க்கியமானதாக ம் காத்திர ர்வமானதாக ம் 
அைமந்தி ந்த . இந்த நல்லாட்சி அரசு ஏற்பட் , ஒ  
வ டத்ைதக் கடக்கப்ேபாகின்றதான இத்த வாயில், 
இவ்வாட்சியில் சில நல்ல விடயங்கள் நடந் வந்தா ம், அைவ 
இன் ம் அதிகமாக ம் ேவகமாக ம் சி பான்ைம மக்கைள 
ேநாக்கி இடம்ெபறேவண் ம் என்ப  என் ைடய 

க்கியமான ேவண் ேகாளாக ம் அவா மாக இ க்கின்ற .  

இந்த நாட் ல் ஒன்ப  மாகாணங்கள் இ க்கின்றன. இந்த 
ஒன்ப  மாகாணங்களிேல கடந்த 30 வ ட கால - ன்  
தசாப்த கால - த்தத்தில் கூ தலாகப் பாதிக்கப்பட்ட  வட, 
கிழக்கு மாகாணங்கள். ஏைனய ஏ  மாகாணங்க டன் 
ஒப்பி ம்ெபா , எம  வட, கிழக்கு மாகாணங்கள் சகல 

ைறகளி ம், அபிவி த்திசார் நடவ க்ைககளி ம் மிக ம் 
பின்தள்ளப்பட்ட நிைலயில் இ க்கின்றன. இந்த வட, கிழக்கு 
மாகாணங்கைள ேநாக்கிய அபிவி த்தித் திட்டங்கைள மிக 
அதிகளவாக ன்ென க்கேவண் ய ேதைவப்பா  நல்லாட்சி 
என்  ெசால்லப்ப கின்ற இந்த ேதசிய அரசாங்கத் க்கு 
இ க்கின்ற .  

அதி ம் குறிப்பாக, கிழக்கு மாகாணத்ைத 
எ த் க்ெகாண்டால், கிழக்கு மாகாணத்தில் ஸ் ம் மக்கள் 
வா கின்ற பிரேதசங்களில் காணப்ப ம்  ெசழிப் த் 
தன்ைமைய, எம  தமிழ் மக்கள் வா கின்ற பிரேதசங்களில் 
காண யா  உள்ள . அேநகமான எம  தமிழ் கிராமங்கள் 
இன் ம் வரண்ட நிைலயிேலேய காணப்ப கின்றன. 
பல்ேவ  ைறசார்ந்த வளர்ச்சிகள் மிக ம் அசமந்தப் 
ேபாக்குைடயதாக ம் பின்தங்கிய நிைலயி ம் இ ப்பைதப் 
பார்க்கும்ெபா , மிக ம் கவைலயாக ள்ள . இந்த 
நல்லாட்சி அரசில் மக்கள் மீள்கு ேயற்றம் ெசய்யப்படாமல், 
ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் காணிகைள இரா வம் இன் ம்  

காம்களாகேவ ைவத் க்ெகாண் க்கின்ற . குறிப்பாக, 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், 
பாடசாைலக் காணிகளில் இன் ம் இரா வ காம்கேள 
காணப்ப கின்றன. இந்த நல்லாட்சி அரசு ஒ  வ டத்ைதப் 

ர்த்திெசய்யப்ேபாகின்ற . இன் ம் எம  மக்க ைடய 
மீள்கு ேயற்றத்தில் ஒ  ேவகமான நடவ க்ைகைய இந்த 
அரசு ன்ென க்கவில்ைல. றக்ெகாட்டாஞ்ேசைனப் பகுதி 
மாணவர்கள் உாிய பாடசாைலக் கட் ட வசதிகள் இல்லாமல், 
ஓைலக் ெகாட் ல்களி ம் தகரக் ெகாட் ல்களி ம் தம  
கல்வி சார்ந்த நடவ க்ைககைள ேமற்ெகாள்கின்ற 
அேதேவைளயில், 

பிரதான திைய அண்  அைமந்தி க்கின்ற, 
ைமதானத்ேதா  கூ ய கட் ட வசதிெகாண்ட பாடசாைலைய 
இன் ம் இரா வ காமாகேவ ைவத்தி க்கிறார்கள். 
அேதேபான் , பட் ப்பைளப் பகுதியிேல ள்ள  ஆசிாிய 
மத்திய நிைலயம் இன் ம் ெபா ஸ் நிைலயமாகேவ 
இ க்கின்ற . ேம ம், மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் மண் ர், 
ெகாம்மாந் ைற ேபான்ற  பிரேதசங்களி ள்ள தனியார் 
காணிகள் இன் ம் அந்த மக்க க்கு 
ஒப்பைடக்கப்படவில்ைல. அவர்கள் உறவினர்க ைடய 

களி ம் வாடைக களி ேம இ ப்பைதக் 
காண கின்ற . அண்ைமயிேல, றக்ெகாட்டாஞ்ேசைனப் 
பகுதியிேல வசித்த ஒ  தாயார், தன் ைடய காணியில் 
இரா வ காம் அைமக்கப்பட் ப்பதனால் தான் வாடைக 

ட் ல் இ ப்பதாக ம், தனக்கு ஓர் அரச 
காணித் ண்ைடயாவ  ெபற் த்த மா  கூறினார். 
தன் ைடய ெசாந்தக் காணிைய இரா வ கா க்கு 
அளித் விட்  இன்  அரச காணிையத் ேத யைலகின்ற 
நிைலைம அங்ேக காணப்ப கின்ற . ஆகேவ, 
மாணவர்க ைடய கற்றல் சார்ந்த நடவ க்ைகக க்கு 
இைட  விைளவிக்காமல், பாடசாைலகைள ஆக்கிரமித்  
ைவத்தி க்கின்ற இரா வ காம்கைள அகற்றி, அவற்ைற 
மாணவர்களின் கல்வி சார்ந்த நடவ க்ைகக க்குத் 
தி ப்பியளிக்க இந்த அரசு மிகத் ாிதமான ைறயில் 
நடவ க்ைக எ க்க ேவண் ம். அேதேபான் , 
ஆயிரக்கணக்கான தனியார் காணிகள் மீண் ம் அவர்க க்கு 
ஒப்பைடக்கப்பட ேவண் ம்.   

கடந்த அரசினால் பல்ேவ பட்ட ட் த் திட்டங்கள் 
வழங்கப்பட் ள்ளன. ஆனால், அைவ உாிய நபர்க க்கு 
வழங்கப்படவில்ைல. அதி ம், அதிகளவான பாரபட்சம் 
காட்டப்பட் க்கின்ற . இன் ம் எத்தைனேயா மக்கள் எம  
மாவட்டத்தில் ஓைலக் கு ைசகளி ம் தகரக் 
ெகாட் ல்களி ம்தான் டங்கி வாழ்கின்றார்கள். ட் த் 
திட்டங்கள் வழங்கப்பட்டேபா  கடந்த அரசின  சில 
பாரபட்சமான நடவ க்ைககளினா ம்  பல்ேவ பட்ட 
காரணங்களினா ம் உண்ைமயாகப் பாதிக்கப்பட்ட 
மக்க க்கு அைவ ைகயளிக்கப்படவில்ைல. எனேவ, இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்தில் அதிகளவான கைள இந்த அரசு 
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வடக்கு, கிழக்குக்கு வழங்க ேவண் ய ேதைவ இ க்கின்ற . 
காரணம், த்தத்தினால் எம  மக்கள் அதிகளவான கைள 
இழந்தி க்கிறார்கள். இந்த அரசு ன்ென க்க ள்ள 

டைமப் த் திட்டங்களில் அதிகளவான டைமப் த் 
திட்டங்கைள எம  வடக்கு, கிழக்கில் ஏற்ப த்தி, இந்த ட் ப் 
பிரச்சிைனைய ேவகமாக தீர்த் க்ெகா க்க ேவண் ெமன்  
இந்த உயாிய சைபயிேல  ேகட் க்ெகாள்ள  வி ம் கின்ேறன். 

எம  வடக்கு, கிழக்கிேல கடந்த கடந்த ன்  தசாப்த 
காலத்தில் கணவைன இழந்  விதைவகளானவர்கள் 
கிட்டத்தட்ட 90,000க்கு ேமற்பட்டவர்கள் இ க்கிறார்கள். 
இந்த விதைவக ைடய வாழ்வாதாரத்ைதக் 
கட் ெய ப் வதற்கான நடவ க்ைககைள வர  ெசல த் 
திட்டத்தில் உட் குத்தி அதற்கான திட்டங்கைள ம் ேவகமாக 
இந்த அரசு ன்ென க்க ேவண் ம்.  

த்த காலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட இரா வ ரர்க க்கு 
பல்ேவ பட்ட ச ைககள்  கடந்த அரசின் காலத்தி ந்  
வழங்கப்பட்  வந்தி க்கின்றன. ஆனால், த்த காலத்தில் 
பாதிப் க்குள்ளாக்கப்பட்  னர்வாழ்வளிக்கப்பட் க்கின்ற 
12,000 இற்கும் ேமற்பட்ட ேபாராளிக டய 
வாழ்வாதாரத்ைதக் கட் ெய ப் வதற்கான 
ெசயற்றிட்டங்கைள கடந்த அரேசா, இந்த அரேசா சாியான 

ைறயில் ன்ென த்ததாகத் ெதாியவில்ைல. ஆகேவ, 
இவ்வா  னர்வாழ்வளிக்கப்பட்டவர்க ைடய 
வாழ்வாதாரத்ைத ன்ேனற்றி, அவர்க ைடய வாழ்க்ைகயில் 
ஒளிேயற் ம்வைகயில் அவர்க க்கான 
ேவைலவாய்ப் க்குாிய ெதாழிற்ேபட்ைடகைள அைமத்  
அவர்கள  வாழ்க்ைகயில் ஒ  வி ைவ இந்த அரசு ேவகமாக 
ஏற்ப த்திக் ெகா க்க ேவண் ம்.  

எம  நாட் ேல 217 தமிழ் அரசியல் ைகதிகள் 
இ ந்தார்கள். கடந்த மாதத்தில் அவர்கள் உண்ணாவிரத்ைத 
இரண்டாவ  தடைவயாக ம் ேமற்ெகாண் ந்தார்கள். 
சாகும்வைர அவர்க ைடய உண்ணாவிரதம் ெதாடரவி ந்த . 
அந்த உண்ணாவிரதத்தின் பயனாக இந்த அரசு 39 ேபைர 
வி தைல ெசய்தி ந்த . அந்த வி தைலகூட க ைமயான 
பிைணயின் அ ப்பைடயில்தான் அைமந்தி ந்த . 
எஞ்சியி க்கின்ற தமிழ் அரசியல் ைகதிகைள ம் இந்த அரசு 
உடன் வி தைல ெசய்ய ேவண் ம். ஏற்ெகனேவ 12,000 
இற்கும் ேமற்பட்ேடார் னர்வாழ்வளிக்கப்பட் க்கிறார்கள். 
அவர்கள் இந்த நாட் ல் எந்தவிதமான அராஜக 
ேவைலகளிேலா, வன் ைறகளிேல ஈ படவில்ைல. இந்த 
அரசுக்ெகதிராக எந்தவித சூழ்ச்சிகளி ம் அவர்கள் 
இறங்க மில்ைல. அந்த வைகயில், சிைறகளி க்கின்ற 
குைறந்தளவிலான இந்த அரசியல் ைகதிகள் வி தைலயானால் 
அவர்களால் இந்த நாட் க்கு எந்த விதமான தீங்கும் 
விைளயப்ேபாவதில்ைல. ஆகேவ, இந்த அரசு காலத்ைத 
இ த்த க்காமல் ேவகமான ைறயில் இந்த தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகைள வி தைல ெசய்ய ேவண் ம்.  

சி  குற்றங்க க்காகக்கூடப் பலர் விசாரைணயில்லாமல் 
த த்  ைவக்கப்பட் க்கின்றார்கள். மட்டக்களப் ச் 
சிைறயிேல 3 இளம் வா பர்கள் த த்  
ைவக்கப்பட் க்கின்றார்கள்.  2014ஆம் ஆண்  மா ரர் 
தினத் க்கு வந்த கு ந்தகவைல - SMS - இன்ெனா வ க்கு 
அ ப்பிய குற்றத்திற்காக அவர்கைள விசாரைணயில்லாமல் 
ஒ  வ டத்திற்கும் ேமலாகத் த த்  ைவத்தி க்கின்றார்கள். 
இவ்வா  த த்  ைவக்கப்பட் க்கின்ற எம  தமிழ் அரசியல் 
ைகதிகைள இந்த அரசு ாிந் ணர் , நல் ணக்கம் என்ற 

அ ப்பைடயில் வி தைல ெசய்ய ேவண் ம். இந்த தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகளின் கு ம்பங்களின் வாழ்வாதாரத்ைதப் 
பார்க்கும்ெபா , அவர்கள்  தங்க ைடய அன்றாட 
வாழ்க்ைகைய நடாத்திக் ெகாள்ள யாமல் ெசால்ெலாணாத் 

யரத் டன் அல்ல கின்ற நிைலையப் பார்க்கக்கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இந்த நிைல மாற்றப்பட்  இந்த வ டத்திற்குள் 
அவர்க க்கான ஒ  விேமாசனத்ைத இந்த அரசு வழங்குெமன 
எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

இந்த நாட் ல் கடந்த காலங்களில் ெமாழிாீதியாக ஏற்பட்ட 
பிரச்சிைனதான் இனாீதியான பிரச்சிைனக்கு வித்திட்ட . 
ெமாழிாீதியான பிரச்சிைன இனாீதியான பிரச்சிைனைய 
உண் பண்ணி பாாிய த்தத்ைத ஏற்ப த்திய . வட, 
கிழக்கில் தமிழ்ெமாழி நிர்வாகத்தின் தன்ைமயான 
ெமாழியாக இ க்கின்ற . இ ந்தேபாதி ம் இன் ம் 
ெமாழிசார்ந்த விடயங்களில் பாரபட்சம் காட்டப்ப வைதக் 
காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . குறிப்பாக  ெகா ம்  
ேபான்ற பகுதிகளில் அரச திைணக்களங்களி ந்  வட, 
கிழக்குக்கு அ ப்பப்ப கின்ற ெப ம்பாலான க தங்கள் 
தனிச் சிங்கள ெமாழியில் அைமந்தி க்கின்றன. இைவ கிராம 
மக்கைள ேநாக்கிச் ெசல்கின்ற க தங்களாகும். இந்த நாட் ல் 
தமிழ் ெமாழி ம் ஓர் அரச க ம ெமாழியாக இ ப்பதனால் 
தமிழ் மக்க க்கு அ ப்பப்ப கின்ற க தங்கள் தமிழ் 
ெமாழியி ம் அைமந்தி க்க ேவண் ம். 

அேதேவைளயில் வடக்கு, கிழக்கிேல குறிப்பாக தமிழ் 
ேபசும் மக்கள் ெசறிந்  வா ம் பகுதிகளில் ேமாட்டார் 
ேபாக்குவரத் ப் ெபா ஸார் எ திக் ெகா க்கின்ற 
ேபாக்குவரத் க் குற்றப்பத்திரம் தனிேய சிங்களத்தில் 
காணப்ப கின்ற . இதனால் அைத வாசிக்கத் 
ெதாியாதவர்கள் மிக ம் சிரமப்ப கின்றார்கள். ஆகேவ, 
ேமாட்டார் ேபாக்குவரத் ப் ெபா ஸார் தமிழ் ெமாழி ேபசும் 
மக்கள் ெசறிந்  வா ம் பகுதிகளில் தமிழ் ெதாிந்தவர்கைளக் 
ெகாண்  அந்தப் பத்திரங்கைளத் தமிழ் ெமாழியில் எ திக் 
ெகா ப்ப  தமிழ் ெமாழி ேபசும் மக்க க்கு சாதகமாக 
அைம ம். அந்த நிைல ஏற்ப த்தப்பட ேவண் ம்.  

ெமாழி என்ப  மிக க்கியமான ஒ  விடயம். இந்த 
விடயம் சாியாகக் ைகயாளப்ப ம்ெபா தான் அ  
இனங்க க்கிைடேய நல் றைவ வளர்க்கும். இன்  
அச்சிடப்பட்  ெவளியிட் க்கின்ற வர  ெசல த் திட்டப் 

த்தகத்தில்கூட தமிழ் ெமாழியில் பல்ேவ  வசனப் 
பிைழக ம் எ த் ப் பிைழக ம் ம ந்  ேபாய்க் 
காணப்ப கின்றன. இ  சாியான ைறயில் 
சாிபார்க்கப்படவில்ைலயா? அல்ல  பார்க்கப்பட் ம் 

றக்கணிக்கப்பட்டதா? என்ப  பற்றித் ெதாியவில்ைல. 
இன்  ெகா ம்  மற் ம் பாரா மன்றத்ைத அண் ய 
பகுதிகளில் மாநகர சைப ெபா த்தியி க்கின்ற திப் 
பலைககளில்கூட தமிழ் ெமாழி 
ெகாச்ைசப்ப த்தப்பட் க்கின்ற . உதாரணமாக ெகா ம்  
என்ப  'ெகாழம் ' என்  எ தப்பட் க்கின்ற . அரசாங்கம் 
ெவளியிட் க்கின்றதான இந்த வர  ெசல த் திட்ட உைர 
அடங்கிய த்தகம் மற் ம் அரச விளம்பரப் பலைககள் 
அைனத்தி ம் இவ்வா  தமிழ் தமிழாக இல்ைல. அ  
ெகாச்ைசப்ப த்தப்பட்  இழி ப த்தப்பட் க்கின்ற . 
எனேவ, இந்த நிைல உடன யாக மாற்றப்பட ேவண் ம்.  

எம  பாரம்பாிய ராதன இடங்கள் மற் ம் ெதால்ெபா ள் 
சம்பந்தப்பட்ட விடயங்கள் வடக்கு, கிழக்கில் உாிய ைறயில் 
ேபணப்ப வதாகத் ெதாியவில்ைல. எம  கிழக்குப் 
பிராந்தியத்திேல குறிப்பாக மட்டக்களப் ப் பகுதியில் 
ெகாசுணாணமைல மற் ம் ஆைரயம்பதிைய அண் ய 
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பகுதிகளில் வரலாற்  க்கியத் வம் வாய்ந்த இடங்கள் 
மற் ம் வரலாற்  க்கியத் வம் வாய்ந்த அம்சங்கள் 
இ க்கின்றன. ஆனால், அவற்ைறப் ேபணிப் 
பா காப்பதற்கான எந்த நடவ க்ைகக ம் கடந்த 
அரசினாேலா அல்ல  இந்த அரசினாேலா இ வைர 

ன்ென க்கப்படவில்ைல. அேதேநரம் மட்டக்களப்ைபச் 
ேசர்ந்த ஒ  வதி சிகிாியா ஓவியத்தில் கீறினார் என்பதற்காக 
அவ க்கு இரண்  வ டச் சிைறத்தண்டைன வழங்கப்பட்ட . 
இ ந்தா ம் அதிேமதகு ஜனாதிபதி அவர்க ைடய 
ெபா மன்னிப்பின் அ ப்பைடயில் அவர் வி தைல 
ெசய்யப்பட்டார். அதற்கு நாங்கள் ஜனாதிபதி அவர்க க்கு 
வாழ்த் க்கைளத் ெதாவிக்கின்ேறாம். இன்  சிகிாியா 
ேபான்  ேபசப்படக்கூ ய ெகாசுணாணமைல ேபான்ற 
ேபணப்பட ேவண் ய - பராமாிக்கப்பட ேவண் ய வரலாற்  

க்கியத் வம் வாய்ந்த எத்தைனேயா இடங்கள் வடக்கு, 
கிழக்குப் பகுதிகளில் இ க்கின்றன. அைவ உாிய ைறயில் 
ேபணப்ப வதற்கு இந்த அரசு உாிய நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாள்ள ேவண் ம்.  

அேதேவைளயில் இந்த நாட் ல் யாழ்ப்பாணத்தில் 
பாரம்பாியமாக நீண்ட காலமாக நயினாதீ  என்  
அைழக்கப்பட்  வந்த இடத்ைத, 'நாகதீப' ஏனப் ெபயர் மாற்ற 
ேவண் ம் என்  அண்ைமக் காலத்தி ந்  'ராவணா பலய' 
அைமப் க் கூறி வ கின்றைம உங்க க்குத் ெதாி ம். 
ஆனால், ஒ  மக்கள் கூட்டத்தினர் ெதாடர்ந்  
பாரம்பாியமாகக் ெகாண் க்கின்ற ஒ  விடயத்ைதத் 
திடீெரன மாற்ற ேவண் ம் என்  கூ வ  
இனங்க க்கிைடேய நல் றைவ வளர்க்கா ; மாறாக 

ரண்பாட்ைடேய ேதாற் விக்கும். 'ராவணா பலய' ேபான்  
ன்  இ ந்ததான 'ெபா பல ேசனா' என்ப  சி பான்ைம 

மக்கள் குறித்  ரண்பாட்ைடத் ேதாற் வித்த ஓர் அைமப் . 
அந்த அைமப்ைப வளர்க்க ற்பட்டவர்க க்கு என்ன 
நடந்த ? அவர்களின் ஆட்சி கவிழ்ந்த ! ஆகேவ, இந்த 
நல்லாட்சியில் 'ராவணா பலய' ேபான்ற அைமப் க்கள் மிக ம் 
கவனமாக நடக்க ேவண் ம். மத கு க்கள் - ெபளத்த மத 
கு வாக இ ந்தா ம் சாி, இந் மத கு வாக இ ந்தா ம் சாி, 
இஸ்லாமிய மத கு வாக இ ந்தா ம் சாி,  நாட் ன் 
நல் றைவ வளர்க்கின்ற ஒ  சிறந்த பக்குவ ள்ளவர்களாக 
இ க்க ேவண் ம்.  
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please! Hon. Member, you may continue with 

your speech after the lunch interval. The Sitting is 
suspended till 1.00 p.m. 
 

රැස්වීම ඊට අනුකූලව තාවකාලිකව අත් හිටුවන ලදින්,                           
අ. භා. 1.00ට නිෙයෝජ  කථානායකතුමා [ගරු තිලංග සුමතිපාල 
මහතා] ෙග් සභාපතිත්වෙයන් නැවත පවත්වන ලදී. 

அதன்ப , அமர்  பி. ப. 1.00 மணிவைர இைடநி த்தப்பட்  
மீண் ந் ெதாடங்கிற் . பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் [மாண் மிகு 
திலங்க சுமதிபால] தைலைம வகித்தார்கள்.    

Sitting accordingly suspended till 1.00 p.m. and then resumed, MR. 
DEPUTY SPEAKER [THE HON. THILANGA SUMATHIPALA] in 
the Chair. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. S. Viyalanderan may continue with his 

speech.  You have 20 minutes.  

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
இந்த நாட் ல் ெமாழி ாீதியான பாரபட்சம்தான் இன 

ாீதியான பிரச்சிைனக்கு வித்திட்ட .  இந்த இன ாீதியான 
பிரச்சிைன தான் த்தத்திற்கு வழிவகுத்த . இன்  இந்த 
'ராவணா பலய' என்கின்ற அைமப்  நயினாதீ  என்ற 
ெபயைர 'நாகதீப' என்  மாற்றாவிட்டால் தாங்கள் தமிழ் ஊர்ப் 
ெபயர்கைள மாற் ேவாம் என்  கூ கின்ற .  
பாரம்பாியமாக, காலம் காலமாக ஒ  மக்கள் வழங்கிவ கின்ற 
ெபயைர மாற் வெதன்ப  இனங்க க்கிைடயில் 

ரண்பா கைள உ வாக்குகின்ற ஒ  ெசயற்பாடாகும். 
இன்  எம  நாட் ல் சிங்கள மக்கள் பாரம்பாியமாக 
நீண்டகாலம் வாழ்ந்  வ கின்ற ஒ  ஊாி ைடய ெபயைர 
மாற்ற ற்ப ம்ேபா  அங்கு இனாீதியான ரண்பா தான் 
உ வாகும். இவ்வா  இனாீதியான, மத ாீதியான 

ரண்பா கைள உ வாக்குகின்ற அைமப் க்களி ைடய 
ெசயற்பா கைள இந்த நல்லாட்சி அரசு ஒ ேபா ம் 
அ மதிக்கக்கூடா . இன்  எம  இந்த நல்லாட்சி அரசில், 
ேதசிய அரசாங்கத்தில், சி பான்ைம மக்க க்காகக் குரல் 
ெகா த் க்ெகாண் க்கின்ற ஒ வரான ெகளரவ மேனா 
கேணசன் அவர்கள் ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் பற்றிய 
அைமச்சராகச் ெசயற்ப கின்றார். அவ ைடய ெசயற்பா  
இவ்வாறான பிாிவிைனகைள நிச்சயமாகக் கைளந் , இந்த 
மக்கள் அைனவைர ம் ஒன்  ேசர்த்  எந்தவிதமான இன, மத 
ேபதமில்லாமல் வாழ்வதற்கு வழிவகுக்கும் என்  
நம் கின்ேறன். அத் டன் இந்தத் ேதசிய கலந் ைரயாடல்கள் 
அைமச்சு ெமாழிக்குாிய அந்தஸ்ைத உாிய ைறயில் வழங்கிச் 
ெசல் ம் என் ம் எதிர்பார்க்கின்ேறன்.   

இன்  இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் கல்விக்கான நிதி 
ஒ க்கீ கள் லம் பல திய திட்டங்கள் 
ெகாண் வரப்பட்டேபாதி ம், உண்ைமயிேலேய எம  
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால், ேதசிய 
பாடசாைலயாக இ ந்தா ம் சாி, சாதாரண ஒ  கிராமப் றப் 
பாடசாைலயாக இ ந்தா ம் சாி, அந்தப் பாடசாைலகள் 
இன் ம் உாிய வசதிகைளப் ெபற் க்ெகாள்ளவில்ைல. திய 

திய திட்டங்கைளக் ெகாண் வ வ  வரேவற்கத்தக்க 
விடயமாக இ ந்தா ம் கல்வி சார்ந்த ைறயில் ஏற்கனேவ 
இ க்கின்ற பல பாடசாைலகள் அ ப்பைட வசதிகளின்றி 
இ க்கின்றன. குறிப்பாக மட்டக்களப்பில் க வாக்ேகணிப் 
பிரேதசத்தி க்கின்ற ஒ  பாடசாைல இன் ம் 
ஓைலக்ெகாட் ல்தான் இயங்குகின்ற .     
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Are those schools coming under the Provincial 

Council or are they National Schools? 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
Both Provincial Council schools and National Schools. 

தலவாய், ஐயங்ேகணி ேபான்ற கிராமங்களி ம் க.ெபா.த. 
சாதாரண தரம் கற்கின்ற மாணவர்கள் தகரக் ெகாட் ம் 
ஓைலக் ெகாட் ம் தான் கல்வி கற் வ கின்றனர். இன்  
கிழக்கு மாகாணத்திேலேய தன்ைமயான ஒ  பாடசாைல 
வின்சன்ற் ேதசியப் பாடசாைல. இந்தப் பாடசாைல ஒவ்ெவா  
வ ட ம் அதிகளவான மாணவர்கள் உயர்தரத்தில் 
விஞ்ஞானம், கைல, வர்த்தகம் என்  அைனத் ப் 
பிாி களி ம் பல்கைலக்கழகத்திற்குத் ெதாிவாவதற்கு 
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ஏ வாக உள்ள ஒ  பாடசாைல.  ஒவ்ெவா  வ ட ம் 
க.ெபா.த. சாதாரண தரத்தில் 40-50 மாணவர்க க்கு ேமல் 9 A 
சித்திகைளப் ெபற வழிவகுக்கின்ற ஒ  ேதசியப் பாடசாைல.  
இந்தப் பாடசாைல அ ப்பைட வசதிகளில்லாமல் 
இ க்கின்ற . அதற்கு ஒ ங்கான சுற் மதில்கூட இல்ைல. 
2000இற்கு ேமற்பட்ட மாணவர்கள் கற்கின்ற இந்தப் 
பாடசாைலயில் மலசலகூட வசதியில்ைல;  விஞ்ஞான 
ஆய் கூட வசதியில்ைல.  கடந்த க.ெபா.த. உயர்தரப் பாீட்ைச 

வில் மாவட்ட மட்டத்தில் ம த் வ பீடத்திற்கு 70 
தத்திற்கு ேமற்பட்ட மாணவர்கள் ெதாி  ெசய்யப்ப வதற்கு 

ஏ வான ஒ  பாடசாைலயில் விஞ்ஞான ஆய் கூட 
வசதியில்ைல.  ஆகேவ, மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைதப் 
ெபா த்தளவில் ேதசிய பாடசாைல ெதாடக்கம் மாகாணப் 
பாடசாைலகள் வைர அைனத் ம் அ ப்பைட 
வசதிகளில்லாமல் இயங்குகின்ற ஒ  ர்ப்பாக்கிய 
நிைலையத்தான் நாம் அங்ேக காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற .   

அ ேபால், மட்டக்களப்பிேல இ க்கின்ற மாகாணப் 
பாடசாைலகளில் ஒன்றான தங்குடாெவளி ேறாமன் 
கத்ேதா க்கப் பாடசாைலயில் தரம் 1, தரம் 2 ஆகிய 
வகுப் க்க க்கு, அதாவ  primary வகுப் க க்கு, ஒ  
பாடத்திற்ேக ம் ஆசிாியர் இல்லாத நிைலயி க்கின்ற .  
இவ்வா  ஆசிாியர் பற்றாக்குைற ெதாடக்கம் ெபளதிக 
வளங்கள் வைர அைனத் க் குைறபா கேளா ம் இன்  எம  
மாவட்டப் பாடசாைலகள் இயங்குவைதப் பார்க்கக் கூ யதாக 
இ க்கின்ற . இந்த நிைல இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தி டாக நிச்சயமாக மாற்றியைமக்கப்படேவண் ம். 
எல்லாவற்ைற ம் இழந்  நிற்கின்ற எம  வடக்கு, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் கல்வி சார்ந்த வளர்ச்சிக்கான 

ன்ென ப் க்கள் சாியான ைறயி ம் காத்திரமான 
ைறயி ம் மாணவர்கள் தம  எதிர்காலத்ைதக் 

கட் ெய ப் வதற்கு உகந்த ஒ  சூழைல உ வாக்குவதாக ம் 
அைமயேவண் ம்.   

உயர் கல்விைய எ த் க்ெகாண்டால், கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகத் க்குப் பின்  உ வாக்கப்பட்ட 
ெதன்கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம் இன்  மிக ம் சிறந்த 
அபிவி த்திைய அைடந்  ன்ேனறிக்ெகாண்  ெசல்கின்ற . 
ஆனால், கிழக்குப் பல்கைலக்கழகம் இன் ம் சாியாெதா  
வளர்ச்சி நிைலையக் காண யா  இ க்கின்ற . கிழக்குப் 
பல்கைலக்கழகத் க்குப் பின்  உ வாக்கப்பட்ட 
ெதன்கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தில் இஸ்லாமிய நாகாிகம் 
ெதாடர்பான ஒ  தனிப்பீடேம இயங்குகின்ற . இவ்வா , 
கிழக்குப் பல்கைலக்கழகத்தில் ஓர் இந்  நாகாிகப் பீடத்ைத 
உ வாக்கேவண் ெமன்  கடந்த அரசாங்க காலம் தல் 
ேபசப்பட்  வந்தா ம், இன் ம் அ  பரா கமாகேவ 
இ க்கின்ற . இதனால், க.ெபா.த உயர் தரத்தில் இந்  
நாகாிகம், இந்  சமயம் ேபான்றவற்ைற ஒ  பாடமாக 
கற்கின்ற ெப மள  கைலத் ைற மாணவர்கள் 
பல்கைலக்கழகத் க்குத் ெதாிவாகின்ற நிைல 
அற் ப்ேபாகின்ற .  

அவ்வாேறதான் கிறிஸ்தவம். இன்  வட, கிழக்கு 
மாகாணங்களில் கிறிஸ்தவம் சம்பந்தப்பட்ட பாடங்கைளக் 
கற்பிப்பதற்கு ஆசிாியர்கள் இல்ைல. அேநகமான 
பாடசாைலகளில் கிறிஸ்தவப் பாடம் கற்பிப்பதற்கு  - அ  
உேராமன் கத்ேதா க்கமாக இ ந்தா ம் சாி, அல்ல  
உேராமன் கத்ேதா க்கம் அல்லாத கிறிஸ்தவமாக இ ந்தா ம் 
சாி, அங்கு அந்தப் பாடங்கைளக் கற்பிப்பதற்கான ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைற அதிகள  நில கின்ற . காரணம் 
என்னெவனில், இலங்ைகயி ள்ள 15 அரச 

பல்கைலக்கழகங்களி ம் ெவளிவாாிப் பட்டப்ப ப்பில் 
கிறிஸ்தவப் பாடத்ைத ஒ  பாடமாகக் ெகாண்  
பட்டப்ப ப்ைபக் கற்பதற்கு இன் ம் அ மதி 
வழங்கப்படவில்ைல. எனேவ, ெவளிவாாிப் பட்டப்ப ப்ைப 
ேமற்ெகாள்கின்ற மாணவர்க க்கு கிறிஸ்தவப் பாடத்ைத ஒ  
பாடமாகக் கற்பதற்கு அ மதி வழங்கப்படேவண் ம். 
அப்ேபா , கிறிஸ்தவம் சம்பந்தப்பட்ட பாடங்க க்கான 
ஆசிாியர் பற்றாக்குைறைய நிவர்த்தி ெசய்ய ெமன நான் 
நம் கின்ேறன்.  

அத் டன், அரச ஊழியர்க க்கு வழங்கப்பட்  வந்த 
தீர்ைவயற்ற வாகன அ மதிப் பத்திரமான , இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தின் லம் நி த்தப்பட் க்கின்ற . SLAS, 
SLEAS, SLPS ேபான்ற பல உயர் பாீட்ைசகளில் ேதாற்றி, 
சித்தியைடந் , உயரதிகாாிகளாக இ ப்பவர்க க்குக் 
கிைடக்கின்ற ஒ  மிக்கியமானெதா  வரப்பிரசாதம் இந்தத் 
தீர்ைவயற்ற வாகன அ மதிப்பத்திரமாகும். இதைன இந்த 
வர  ெசல த் திட்டத்திேல  இைடநி த்தியி க்கிறார்கள். 
எனேவ, நிச்சயமாக இ  மாற்றப்பட்  இவர்க க்குக்  
ெகா க்கப்ப கின்ற இந்தத் தீர்ைவயற்ற வாகன அ மதிப் 
பத்திரத்ைத இந்த அரசு வழங்கேவண் ெமன்  இந்த 
இடத்தில் கூறிக்ெகாள்ள வி ம் கின்ேறன். 

Permit எ ம்ேபா  இன் ெமா  விடய ம் 
ஞாபகத்திற்கு வ கின்ற . எம  மட்டக்களப்  மாவட்டத்தில் 
மண் அகழ்வான  கடந்த அரசுக் காலத்தில் அரசியல்வாதிகள் 
சிலைரத்  தங்க க்குச் சாதகமாக்கிக்ெகாண்ட மண் 
ெகாள்ைளயர்கள் ஒ  சிலர் 10-15க்கும் ேமற்பட்ட மண் permit 
கைள - மண் அகழ்வதற்கான அ மதிப்பத்திரங்கைள - 
ைவத் க்ெகாண்  எம  மாவட்டத்தி ள்ள பல பகுதிகளில் 
சட்டத்திற்கு ரணான வைகயில் மிக ேமாசமான ைறயில் 
மண்ைணத் ேதாண்  அந்த மாவட்டத்ைதத் தாண்  ஏைனய 
மாவட்டங்க க்குக்  ெகாண்  ெசன்  விற்பைன 
ெசய்கின்றார்கள். இதற்கு ெபா ஸா ம் உதவி ாிகின்றனர். 
ெகா ம்பிேல  இயங்குகின்ற  கனிய வளங்கள் ெதாடர்பான 
அகழ் ப் பகுதியி ைடய உயரதிகாாிக ம்  இதற்கு 
ஆதரவாக இ க்கின்றார்கள். இதனால் அங்குள்ள பல திகள் 
ேமாசமான நிைலயில் காணப்ப கின்றன. ஆற  மனிதைனப் 
ேபாட் த் தாழ்க்கக்கூ ய அளவிற்கு அைவ  
ப தைடந்தி க்கின்றன; விவசாயிகள் ேபாவதற்கான திகள் 
தைடப்பட் க்கின்றன; பாடசாைல மாணவர்கள் ெசல்கின்ற 

திகள் மிக ம் ேமாசமாக இ க்கின்ற .  

கடந்த சில நாட்க க்கு ன்  மட்டக்களப்  மாவட்டப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர்கள், ெகௗரவ அைமச்சர் அவர்கள், 
மாகாண சைப உ ப்பினர்கள், அரசாங்க அதிபர் ஆகிய 
அைனவ ம் ேசர்ந்  இந்த மண் அகழ்  நடவ க்ைகைய ஒ  
சீர்ப்ப த்தி அதற்கான அ மதிப்பத்திரத்திைன 
வழங்கும்வைர இந்த நடவ க்ைகைய ஒ  ன்  
வாரங்க க்காவ  இைடநி த் மா  ேகட் ந்ேதாம். 
அவ்வா  எல்ேலா ம் ேசர்ந்  அந்த மாவட்டத்தின் 
நன்ைமக்காக ஒ  ைவெய த்தேபா ம் 
ெகா ம்பி க்கின்ற உயரதிகாாிகள் சிலர்  அதைனக் 
கவனத்திெல க்காமல் அதைன நைட ைறப்ப த்தாமல் 
உள்ளனர். இதனால் மீண் ம் அங்ேக ைறயற்ற விதத்தில் 
மண் அகழ்  நடவ க்ைககள் இடம்ெபற் க்ெகாண் தான் 
இ க்கின்றன. 

அேதேபான் தான் கிழக்கு மாகாணத்திேல 
மட்டக்களப்பில் 2/3 பங்கு ம பானசாைலகைளத்  
திறப்பதற்கான அ மதிப்பத்திரங்கள் வழங்கப்பட்  இன்  
60க்கும் ேமற்பட்ட ம பானசாைலகள் அங்கு 
திறக்கப்பட் ள்ளன. இவ்வா -  
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
When were those liquor permits issued?  
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
Sixty five. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
No, when were they issued? 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
From 2009 to - 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Then, those were issued before January, 2015. 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
ெதாழில் வாய்ப் க்கைள இன்  எ த் க்ெகாண்டால், 

உண்ைமயிேல எம  இைளஞர்கள் ெதாழில்வாய்ப்  
இல்லாமல் மிக ம் கஷ்டப்பட் க்ெகாண் க்கும் நிைலைய 
எம  மாவட்டத்தில் காணக்கூ யதாக இ க்கின்ற . 
மட்டக்களப்  மாவட்டத்ைத எ த் க்ெகாண்டால் 
'பிரண் க்ஸ்' என்ற ஓர் ஆைடத் ெதாழிற்சாைலையத் தவிர 
அங்கு எந்தெவா  ெதாழிற்சாைலக மில்ைல. உண்ைமயிேல  
இந்த நல்லாட்சி அரசினால் எம  மாவட்டத்தில் 
ெதாழிற்சாைலகள் உ வாக்கப்படேவண் ம்; அதிகமான 
இைளஞர், வதிக க்கு ெதாழில்வாய்ப் க்கைள 
ஏற்ப த்திக்ெகா க்க ேவண் ம். அங்குள்ள வாைழச்ேசைன 
காகிதத் ெதாழிற்சாைலயான  கிட்டத்தட்ட 4,000 ேபர் 
ேவைலெசய்த ஒ  ெதாழிற்சாைலயாகும். இன்  அ  155 
ேப டன் டப்ப கின்ற நிைலயில் இ க்கின்ற . இந்தத்  
ெதாழிற்சாைலயி ந்  எம்பி ப்பிட் ய பகுதிக்கு அவர்கள் 
காகிதத்ைத உற்பத்தி ெசய்யக்கூ ய லப்ெபா ட்கைள 
அ ப்பியி க்கின்றார்கள். அவ்வாறான வளமான ஒ  
ெதாழிற்சாைல இன்  கவனிப்பாரற் க் கிடக்கின்ற . இந்தத் 
ெதாழிற்சாைலைய மீண் ம் அதற்குாிய உபகரணங்கைள 

திதாகப் ெபா த்தி இயங்கைவத்தால் அங்கு குைறந்த  
3,500க்கும் ேமற்பட்ட இைளஞர், வதிக க்கு 
ேவைலவாய்ப் க்கைளப் ெபற் க்ெகா க்க ம். கடந்த 
அரசின் ஆட்சிக் காலத்தில் இ பற்றிப் பலதடைவகள் 
ேபசப்பட்டா ம், கடந்த அரசு இதில் பாரா கமாகேவ 
இ ந்தி க்கின்ற . இந்த நல்லாட்சி அரசு நிச்சயமாக இந்தக் 
காகிதத் ெதாழிற்சாைல மற் ம் எம  மாவட்டத்தி க்கின்ற 
விவசாயப் பண்ைணகள் ேபான்றவற்ைற ன த்தாரணம் 
ெசய்  அதிகளவானவர்க க்கு ேவைலவாய்ப் க்கைள 
வழங்கேவண் ம். திதாக ஒ  ெதாழிற்சாைலைய 
அைமப்பைதவிட இ க்கின்ற ெதாழிற்சாைலகைள மீண் ம் 

னர்நிர்மாணம் ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககைள 
ேமற்ெகாண்டால் இந்த ேவைலவாய்ப் ப் பிரச்சிைனகைள 
ஓரளேவ ம் குைறத் க்ெகாள்ள ம். 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Were there 3,000 people in the Valaichenai Paper 

Corporation?  When it started operating, there were only 
300. What is your plan? 

 

ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
அதற்கான திட்டங்கைள எங்க ைடய கட்சித் 

தைலைமத் வத் க்கூடாக நாங்கள் நிதியைமச்சுக்கு 
அறிவித்தி க்கிேறாம். ேம ம், சுகாதாரத் ைறையப் 
ெபா த்தளவில் எம  கிராம ைவத்தியசாைலகள் மிக ம் 
அ மட்ட நிைலயில்தான் இ க்கின்றன. குறிப்பாக, 
மட்டக்களப்பில் இ க்கின்ற ெந யம ப் பிரேதசத்தில் 
ைவத்தியசாைலக் கட் டம் இ க்கின்ற ; 
ைவத்தியர்க க்குாிய தங்குமிட வசதி ம் இ க்கின்ற . 
ஆனால், அங்கு ஒ  ைவத்தியர்கூட தங்கி ந்  கடைம 

ாிவதில்ைல. ஒ  தாதிகூட இல்ைல. கிழைமயில் - 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Are those Provincial hospitals? 
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
Yes. அ  சம்பந்தமாக நாங்கள் மாகாண சைபக்கு 

அறிவித்தி க்கிேறாம். அப்ப  அறிவித்தல் ெகா த் ம் 
எந்தவிதமான நடவ க்ைகக ம் ன்ென க்கப்படவில்ைல.  

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Does the Chief Minister belong to your Party?   
 
ගරු එස.් වියාෙල්න්දිරන් මහතා 
(மாண் மிகு ச.வியாேழந்திரன்) 
(The Hon. S. Viyalanderan) 
The Eastern Province Chief Minister belongs to the 

Sri Lanka Muslim Congress.   

ன்  தசாப்தகால த்தத்தில் வட, கிழக்குப் பிரேதசங்கள் 
எல்லாத் ைறகளி ம் பின்னைடைவச் சந்தித்தி க்கின்றன. 
இந்த ேதசிய அரசு - நல்லாட்சி அரசு அந்த மக்க ைடய 
வாழ்க்ைகயில் ஒ  பாாிய மாற்றத்ைத இந்த வர  ெசல த் 
திட்டத்தி டாக ஏற்ப த்த ேவண் ம். அபிவி த்திசார்ந்த 
சகல ைறகளி ம் மாற்றத்ைத ஏற்ப த்த ேவண் ம். கடந்த 
காலங்களில் மாறிமாறி ஆட்சிக்கு வந்த அரசாங்கங்கள் 
மக்கைள ஏமாற்றி வந் ள்ளன. இந்த அரசு அவ்வாறான 
ஏமாற்  ேவைலையச் ெசய்யாெதன நிைனக்கின்ேறாம். 
இன் ம் எம  சி பான்ைம மக்கள் இந்த அரைச 
நம் கின்றார்கள். இந்த அரசின்மீ  சி பான்ைம மக்க க்கு 
அதிக நம்பிக்ைக இ க்கின்ற . ஆகேவ, அந்த நம்பிக்ைகைய 
இந்த நல்லாட்சி அரசு ெதாடர்ச்சியாகத் தக்கைவத் க்ெகாள்ள 
ேவண் ம். இந்த நம்பிக்ைகைய இந்த அரசு ெதாடர்ச்சியாகப் 
ேப ெமன் ம் நான் நம் கின்ேறன்.  

இ தியாக, எம  தமிழ் மக்களின் வி தைலக்காக, 
உாிைமக்காக ேபாரா  தங்க ைடய உயிைர நீத்த தமிழ்ப் 
ேபாராளிக க்கு என் ைடய ஆத்மார்த்தமான 
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பிராத்தைனைய ம்,  வணக்கங்கைள ம் இந்த உயாிய 
சைபயில் ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். அத்ேதா , தமிழ் 
அரசியல் ைகதிகள் வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்ற 
எதிர்பார்ப்பில் தமிழ் மக்கள் பலர் இன்  கண்ணீேரா  
காத்தி க்கின்றார்கள். ஓாி  தினங்க க்கு ன்  
யாழ்ப்பாணத்தில் ெசந் ரன் என்ற ஓர் இைளஞன், ைகதிகள் 
வி தைல ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்பதற்காக ஓ கின்ற 
ெரயி ன் ன்னால் பாய்ந்  தன் ைடய உயிைர 
மாய்த்தி ப்பைத நீங்கள் அறிந்தி ப்பீர்கள். ஆகேவ, இந்த 
ைகதிகைள வி தைல ெசய்வதற்கான நடவ க்ைககைள 
நிச்சயமாக இந்த நல்லாட்சி அரசு ன்ென க்க ேவண் ம். 
அந்த ைகதிகள் 4 சுவர்க க்குள் ேபாரா க் 
ெகாண் க்கின்றார்கள். விைரவாக அவர்கள் வி தைல 
ெசய்யப்பட ேவண் ெமன்  கூறிக்ெகாண் , இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தில் உைரயாற் வதற்கான வாய்ப்ைபத் 
தந்தைமக்கு மீண் ம் நன்றி கூறி விைடெப கின்ேறன்.    
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Mahinda  Amaraweera. 

You have twenty minutes. 
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ගරු මහින්ද අමරවීර මහතා (ධීවර හා ජලජ සම්පත් 
සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  மஹிந்த அமர ர - கடற்ெறாழில் மற் ம் நீரக 
வள ல அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. Mahinda  Amaraweera - Minister of Fisheries and 
Aquatic Resources Development) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ශී  ලංකා නිදහස් පක්ෂය 

නිෙයෝජනය කරන අමාත වරු විධියට වාෙග්ම ජාතික ආණ්ඩුෙව් 
අමාත වරු විධියට සෑම ක්ෙෂේතයක් පිළිබඳවම අවධානය ෙයොමු 
කරමින් තමයි අපි ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය සම්බන්ධෙයන් 
පැවැත්ෙවන විවාදයට සම්බන්ධ ෙවන්ෙන්. අපි  අෙප් මැතිවරණ 
ව ාපාර දියත් කෙළේ අෙප් ආණ්ඩුවක් නිර්මාණය කර ගන්නයි. 
නමුත් රෙට් ජනතාව තීන්දු කෙළේ ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්නයි. 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට 113ක බලයක් දුන්ෙන්ත් නැහැ; අපට 
වැඩි බලයක් ලබා දුන්ෙන්ත් නැහැ. අපට මන්තී ධුර 95කුත්, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට මන්තී ධුර 107කුත් විධියට තමයි 
මන්තීවරු පත් කෙළේ.  ෙම් රෙට් ජනතාව බලය ලබා දීලා 
තිෙබන්ෙන් ජාතික ආණ්ඩුවක් හදන්නයි. ඒ අනුව අපි ජාතික 
ආණ්ඩුෙව් ඉඳෙගන අද කටයුතු කරනෙකොට අෙප් ෙගොඩක් 
මන්තීවරු කිව්වා, -මෙග් සෙහෝදර මිත ඩලස් අලහප්ෙපරුම 
මන්තීතුමාත් කිව්වා.- ෙම් අය වැය ෙජ්ආර් යුගෙය් අය වැයක ඉතිරි 
ෙකොටස කියලා. ඒ විධියට අපට ෙම් අය වැය හඳුන්වන්න 
පුළුවන්කමක් නැහැ. අපි එෙහම තත්ත්වයක් ඇති ෙවන්න ඉඩ 
තියන්ෙන්ත් නැහැ. ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය ඉදිරිපත් කරපු කරුණු තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම එතුමා කිව්ව 
ආකාරයට බණ්ඩාරනායක පතිපත්තියට පිටින් යන කාරණා  
ඇතුළත් නැත්නම් බණ්ඩාරනායක පතිපත්තිය පතික්ෙෂේප කරපු 
අය වැයක් විධියට අපට හඳුන්වන්නත් බැහැ. ෙමවර ඉදිරිපත් කරපු 
අය වැෙය් සාධනීය ලක්ෂණ ෙබොෙහොමයක් තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම 
ෙමවර අය වැෙය් තිෙබන යම් යම් අඩු පාඩු, අතපසුවීම් පිළිබඳවත් 
අපි දකිනවා. කවදාවත් ෙම් රෙට් ඉදිරිපත් කරපු අය වැය 
ෙල්ඛනයක් ෙහොඳම අය වැය ෙල්ඛනය බවට පත් වුෙණ් නැහැ.  
1994  සිට අවුරුද්ෙද් මමත් ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. හැම 
දාම අය වැය ෙල්ඛනයක් ඉදිරිපත් කරන ෙකොට විපක්ෂය 

කියන්ෙන් ඒ අය වැය ෙල්ඛනය ෙහොඳ නැහැ කියලායි. නමුත් 
ආණ්ඩුව කියනවා,  එය ඉතාමත් ෙහොඳ අය වැය ෙල්ඛනයක් 
කියලා. ෙහොඳ සහ නරක  කියන ෙදකම තිෙබන, යම් යම් අඩු 
පාඩුත් තිෙබන  අය වැය ෙල්ඛනයක් බවත් පිළි ගනිමින් තමයි අපි 
ආණ්ඩුවක් විධියට ෙම් අය වැය ෙල්ඛනය පිළිබඳව අද කථා 
කරන්ෙන්.  

ෙම් අමාත  ධුර බාර ෙනොෙගන අපට මන්තීවරු විධියට ඉන්න 
තිබුණා. එතෙකොට ඉරිදාට මිනිසුන් ආවාම අපටත් කියන්න 
පුළුවන්, "අපට  මුකුත් කර ගන්න බැහැ. අපි බලාෙගන ඉන්නවා" 
කියලා. හැම එකකටම විෙරෝධතා පවත්වන්න අපට තිබුණා. 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ඇවිල්ලා ගිරිය පුප්පාෙගන කෑ ගහන්න තිබුණා. 
හැබැයි, ඒෙකන් ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් පාක්ෂිකයින්ට ෙවන 
 ෙසතක් නැති බව අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ.  

අද මම හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් අමාත වරෙයක්. මම ෙම් 
කාරණය කියන්න කැමැතියි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 
1994 ඉඳලා මම පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්නවා. මම අමාත  ධුර දරලා 
තිෙබනවා. කවදාවත් නැති තරමට දැන් අෙප් ෙගවල්වල ෙසනඟ 
පිෙරනවා. අද ශී ලංකා නිදහස් පාක්ෂිකයන්ට යන්න තැනක් 
නැහැ. ඔවුන් අසරණ ෙවලා ඉන්නවා. ඒ අය වචනෙයන් ෙහෝ - 
සුළුෙවන් ෙහෝ - අෙපන් උදව්වක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඔවුන් 
ලිපියක් ෙහෝ ගන්න බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් අපි ළඟට එනවා. ඒ 
අයට අපි පුළුවන් ආකාරෙයන් උදවු උපකාර කරනවා. ෙම් 
ආණ්ඩුව ඉදිරිපත් කරපු අය වැය ෙල්ඛනය අපට අලුත් ෙදයක්. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් රජයත් අපට අලුත් ෙදයක්. ජාතික ආණ්ඩුවක් 
ෙලෝකෙය් කියාත්මක ෙවන්ෙන් අෙප් රෙට් විතරයි. ෙම් ජාතික 
ආණ්ඩුව කියාත්මක වනෙකොට ෙම් ආණ්ඩුෙව් අඩුපාඩු ෙහොයන්න,  
ආණ්ඩුෙව් පාලන කාලය අවසාන කරන්න තවම තීන්දු ගන්න 
ෙවලාව ෙනොෙවයි. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෙහොඳ  - නරක ෙහොයන්න අපි 
යම් කාලයක් ෙදන්න ඕනෑ. ඒක තමයි, ෙම් රෙට් ජනතාව ලබා 
දුන්නු බලය. සැලකිය යුතු කාලයක් ලබා දුන්නාට පස්ෙසේ ෙම් 
ආණ්ඩුව යන්ෙන් වැරැදි පාරක නම්, ෙම් ආණ්ඩුව හිතුවක්කාර 
වනවා නම් අන්න එතැනදී තමයි අපි තීන්දු ගන්න ඕනෑ. බලය 
ලබා ගැනීමට අපට ෙකටි පාරවල් නැහැ කියන එක අපි ඉතාමත්ම 
පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න ඕනෑ. ෛමතීපාල සිරිෙසේන 
ජනාධිපතිතුමා අෙප් පක්ෂෙය් නායකයා විධියට ගත්ත තීන්දුව, -
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමා අෙප් පක්ෂෙය් සභාපතිවරයා.
- අෙප් පක්ෂය ගත්ත තීන්දුව අනුව තමයි අපි කටයුතු කරන්ෙන්. 
ඒ නිසා ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව් අමාත  ධුරයක් දැරීම සම්බන්ධව 
මා ආඩම්බර ෙවනවා.  

හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් පධාන සංවර්ධන ව ාපෘති 
හතරක්ම තිබුණා. ව ාපෘති සියල්ලම පධාන ව ාපෘති ෙවනවා. ඒ, 
අධිෙව්ගී මාර්ගය, දුම්රිය මාර්ගය, වරාය හා ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ.  
ගුවන් ෙතොටු ෙපොළ වී ගබඩාවක් ෙවනවාය කියන මතයක් එක 
යුගයක රට තුළ නිර්මාණය වුණා. කැබිනට් මණ්ඩලය 
නිෙයෝජනය කරන අමාත වරෙයක් විධියට මා අද කියන්න 
කැමැතියි, පධාන ව ාපෘති හතරම අද කියාත්මක කර ගන්න අපට 
පුළුවන්කම ලැබී තිෙබනවාය කියා. පධාන ව ාපෘති හතරම 
කියාත්මක ෙවනවා විතරක් ෙනොව හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් 
නතර වුණු සංවර්ධනය නැවත ආරම්භ කරන්න අපි සෑම 
පියවරක්ම ෙම් රජෙය් ඉඳ ෙගන ගන්නවාය කියන එක පැහැදිලිව 
කියනවා. 

විෙද්ශ ණය වැඩිවීම් පිළිබඳව කථා කළා. අෙප් රජය කාලය 
තුළ විෙද්ශ ණය ලබා ගත්තා. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් 
කාලය තුළ විශාල විෙද්ශ ණය පමාණයක් ලබා ගත්තා. ෙම් 
කාලය තුළ තවම අලුතින් ව ාපෘතිවලට ණය ලබා ගත්ෙත් නැහැ. 
මා මිත ඩලස් අලහප්ෙපරුම මන්තීතුමා කිව්වා, ''විෙද්ශ ණය 
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විශාල පමාණයක් දැන් අර ෙගන තිෙබනවා. ගන්න යනවා'' කියා. 
නමුත් එෙහම හිතුවක්කාර විධියට ෙම් රජය තුළ කටයුතු කරන්න 
අප ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. සෑම ෙදයක්ම සාකච්ඡා කර තමයි අප ඒ 
කටයුතු කරන්ෙන්.  

ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් අඩු පාඩු පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට 
අපි අගමැතිතුමා සහ මුදල් ඇමතිතුමා මුණ ගැසුණා. අෙප් කැබිනට් 
මණ්ඩලෙය් අමාත වරු, ඒ වාෙග්ම අෙප් ගරු ලසන්ත 
අලගියවන්න නිෙයෝජ  ඇමතිතුමා ඇතුළු අපි සියලු ෙදනාම 
ගිහිල්ලා ෙමවර අය වැය ෙල්ඛනෙය් අඩු පාඩු පිළිබඳව කථා කළා. 
ෙමොනවාද අපට තිබුණු පශ්න? ජනතාවෙගන් නැ ෙඟන පශ්න 
පිළිබඳවයි අපි කථා කෙළේ.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳ තිෙබන තත්ත්වය අපි කිව්වා. 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය ෙහක්ෙටයාර එකකට සීමා කිරීම නිසා 
ෙගොවි ජනතාවට සිදුවන අසාධාරණය පිළිබඳව අපි කිව්වා. අපි 
පැහැදිලිව අෙප් මතෙය් ඉන්නවා. ෙගොවියාට අසාධාරණයක් 
ෙවනවා නම් ඒකට විරුද්ධව අපි කථා කරනවා. එදත් කථා කළා. 
අදත් කථා කරනවා. ෙහටත්  ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා. ෙගොවි 
ජනතාවට අසාධාරණයක් ෙවන්න ඉඩ තියන්න අපට 
පුළුවන්කමක් නැහැ. ෙපොෙහොර සහනාධාරය පිළිබඳව නැවත 
සලකා බලන්න අවශ යි කියා අපි දැඩි ෙලස කිව්වා. ෙගොවියාට ඒ 
ආකාරෙයන්ම ඒ සහනය ලැබිය යුතුයි. කාබනික ෙපොෙහොර ලබා 
දීම සඳහා වවුචර් කමය කියාත්මක කරනවා නම්, රසායනික 
ෙපොෙහොර අඩු කර කාබනික ෙපොෙහොර හඳුන්වා දීෙම් අවශ තාව 
තිෙබනවා. විනිවිදභාවයකින් යුතුව, පැහැදිලි පතිපත්ති රාමුවක් 
තුළ තමයි ඒ කමය කියාත්මක කළ යුතු වන්ෙන්. ෙගොවියාෙග් 
සහනාධාරය කැෙපන ආකාරයට ඒ කටයුත්ත කරනවා නම් ඒක 
වැරදියි. අප ඒ පිළිබඳව අවධානය ෙයොමු කර තිෙබනවා.  

ඊළඟට, වාහනවල දුම් පරීක්ෂණ ගාස්තුව වැඩි කිරීම පිළිබඳව 
අප කථා කර තිෙබනවා. ඒ පිළිබඳව අප කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ඒ 
වාෙග්ම  electric කාර්වලට ඇති කරපු බද්ද පිළිබඳව අප කරුණු 
ඉදිරිපත් කළා. රජෙය් ෙසේවකයන්ෙග් වාහන බලපත ගැනත් මා 
කිව යුතුයි. මන්තීවරු, ඇමතිවරුන්ෙග් පශ්නයට වඩා අපට ඕනෑ 
රාජ  ෙසේවකයන්ට ඒ අයිතිවාසිකම ලබා ෙදන්නයි. ඔවුන්ෙග් ඒ 
අයිතිවාසිකම පිළිබඳවත් අප කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ෙමොකද, 
තිෙබන ෙදයක් නැති කරන්න ගියාම ඇති වන ගැටලු පිළිබඳව අප 
දන්නවා. ඒ වාෙග්ම අධ ාපනයට ෙවන් කළ මුදල්වල තිෙබන 
පරස්පර මතයන් පිළිබඳව අප කථා කළා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, දැනටමත් ඒ යම් යම් ෙද්වල් පිළිබඳව සාධනීය 
පතිඵල තිෙබනවා. ඒ ගැන අප සතුටු ෙවනවා. 

ධීවර ක්ෙෂේතයට බලපාන දැල්වලට පනවපු බද්ද ගැනත් අප 
කථා කළා. විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්වත් ඒ ගැන හරියට කථා 
කරනවා මා දැක්ෙක් නැහැ. මම ෙම් ගරු සභාෙව් නැති ෙවලාවක 
ඒ ගැන කථා කළාද කියා මා දන්ෙන් නැහැ. දැල්වලට අතිෙර්ක 
බද්දක් පනවා තිෙබනවා. ෙම් නිසා දැල්වල මිල වැඩිවීමක් 
තිෙබනවා. අප කරුණු ඉදිරිපත් කළාම, දැල්වල මිල  අඩු කර 
ෙදන්න මුදල් අමාත තුමා එකඟ වුණා.  

අධ ාපනෙය් පවතින තත්ත්වය පිළිබඳව යම් ෙවනසක් කිරීම 
ගැනත් කථා කළා. එවැනි කාරණා පිළිබඳව ඉතාම සාධනීය 
මට්ටෙම් සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුණා. අඟහරුවාදා ෙවන ෙකොට ඒ 
පිළිබඳව නැවත සාකච්ඡා කර, යම් ආකාරයක විසඳුමක් 
ලබාගන්න පුළුවන් ෙවයි කියන විශ්වාසය අපට තිෙබනවා. ෙම් 
ෙද්වල් සම්පූර්ණෙයන් ෙවනස් කරන්න කියා අප ට කියන්න බැහැ. 
අපට ආදායමක් අහිමි ෙවනවා නම් ඒ ආදායම ලබාගන්නා 
කමෙව්ද අප ඉදිරිපත් කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, 2015දී රාජ  
ආදායම රුපියල් බිලියන 1,478යි. වියදම රුපියල් බිලියන 

2,153යි. ෙම් වතාෙව් ඊටත් වැඩිය එහාට ගිහින්  තිෙබනවා. ෙම් 
වතාෙව් රාජ  ආදායම රුපියල් බිලියන 2,047යි. රුපියල් බිලියන 
2,787ක වියදමක් තිෙබනවා. ෙම් මුදල ෙකොෙහොම හරි ෙහොයා 
ගන්න ෙවන බව අප දන්නවා. ෙමොන ආකාරෙයන් ෙහෝ ෙමය 
පියවා ගන්න අවශ  ෙවනවා. ෙම් රෙට් ඉදිරිපත් කළ සෑම අය වැය 
ෙල්ඛනයකම ෙම් තත්ත්වය තිබුණා. ඒ නිසා අසාධාරණ විධියට 
අප රජයට, මුදල් අමාත තුමාට, අගාමාත තුමාට ෙදොස් කියන්ෙන් 
නැහැ. ජනාධිපතිතුමා මුණ ගැහුණු ෙවලාෙව්, ෙම් අය වැය 
ෙල්ඛනෙය් පශ්න පිළිබඳව අප ෙවනමම කථා කළා. අෙප් අනිකුත් 
සෙහෝදර මන්තීවරු ජනාධිපතිතුමා එක්ක කථා කළා. සාකච්ඡාවක් 
ලබාෙදන්න එතුමා එකඟ ෙවලා තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් සියල්ල 
ෙදස අසුබවාදී විධියට බලන්න අපට අවශ තාවක් නැහැ.  

ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව් අප කටයුතු කිරීම නිසා අෙප් රටට ෙම් 
ෙවන ෙකොට විශාල වරපසාද ලැෙබන්න යනවා. ඒ ගැන අප අද 
එක පැත්තකින් සතුටු ෙවනවා. ඇඟලුම් ක්ෙෂේතයට තිෙබන GSP 
සහනය ඉවත් කිරීම නිසා විශාල බාධාවක් ඇති වුණා. ඒෙකන් 
අපට ඇෙමරිකන් ෙඩොලර් මිලියන 500කට වැඩිය පාඩු වුණා. "ෙම් 
GSP සහනය අහිමි වීම අපට පශ්නයක් නැහැ" කියා ඒ ෙවලාෙව් 
අප ෙමොනවා කිව්වත්, අපට ඒක පශ්නයක්. ඒක විශාල මූල  
හිඟයකට, විෙද්ශ විනිමය අඩුවීමකට බලපෑවා. ඒ පශ්නය 2016දී 
අපට විසඳාගන්න පුළුවන් තත්ත්වය දැන් සකස් ෙවලා තිෙබනවා.  

මත්ස  අපනයනය තහනම් කිරීම නිසාත් අප ගැටලුවලට 
මුහුණ පෑවා. යුෙරෝපා රටවලට අෙප් මත්ස  අපනයනය තහනම් 
කර තිබුණා. ඒ කණ්ඩායම අප මුණ ගැහුණා, සාකච්ඡා කළා. අද 
ඇති වී තිෙබන ෙද්ශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව, ෙම් ජාතික 
ආණ්ඩුව පිළිබඳව, ෙම් සම්මුතිවාදී ෙද්ශපාලනය පිළිබඳවත් ඒ 
වාෙග්ම අපට භාර දුන්න කාර්යයන් ඉෂ්ට කරන්න කළ කැපවීම 
අනුවත් 2016 වසෙර් මැද භාගය ෙවන්න ෙපර මත්ස  අපනයන 
තහනම ඉවත් කරවා ගන්නත්, GSP තහනම ඉවත් කරවා ගන්නත් 
අනිවාර්යෙයන්ම පුළුවන්කම ලැෙබනවා. ෙම්ක අප ලබපු 
ජයගහණයක්. ජාතික ආණ්ඩුව ලබපු ජයගහණයක්. අපට ෙම්වා 
අවතක්ෙසේරු කර කථා කරන්න පුළුවන්කමක් නැහැ.  

අපට ජිනීවාවල ෙලොකු පශ්නයක් තිබුණා. පසු ගිය මැතිවරණ 
ෙව්දිකාවල අප කථා කෙළේ ෙම් රෙට් තිබුණු ඒ පධාන පශ්නය 
පිළිබඳවයි. ඒ තමයි, අපට තිෙබන ජාත න්තර පරීක්ෂණ. 
පරීක්ෂණ සඳහා පත් කරන ජාත න්තර නිෙයෝජිතයන්ෙගන් 
සමන්විත අධිකරණ, ඒවාෙයන් දඬුවම් ලබා ෙදන ඒවා පිළිබඳවත් 
අපි කිව්වා. ඒ ෙවලාෙව් තමයි විදුලි පුටුව පිළිබඳවත් කථා වුෙණ්. 
නමුත්, අද අපට ආඩම්බරෙයන් සඳහන් කරන්න පුළුවන්, ඒ 
පශ්නය අද සියයට 90ක් නිරාකරණය ෙවලා තිෙබනවා කියා. මම 
කියන්ෙන් නැහැ, සියයට සියයක් නිරාකරණය ෙවලා කියලා. 
හැබැයි, ඒ තිබූ අවදානම අද සියයට 90කින් ගිලිහිලා තිෙබනවා. 
අපි නිකම් ෙබොරුවට ජාතිවාදයක් ගැන කථා කරලා වැඩක් නැහැ. 
මා දවිඩ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්ටත් කියනවා, "දැන් 
ජාතිවාදය ඇති" කියා. මා අෙප් මන්තීවරුන්ටත් කියනවා, "දැන් 
ජාතිවාදී කථා ඇති" කියා. අපි ෙදසැරයක් පැරදුෙණ් ජාතිවාදයක් 
කථා කරන්න ගිහිල්ලා. අපි ජනාධිපතිවර ණෙය්දී ජාතිවාදය කථා 
කළා. අපි මහා මැතිවරණෙය්දී ජාතිවාදය කථා කළා. ඒක ෙම් 
රෙට් මිනිසුන් පිළිගත්ෙත් නැහැ. ඒ නිසා අපි ෙදෙගොල්ලන්ටම වග 
කීමක් තිෙබනවා, අෙනක් ජාතීන් දිහා සුහදව බලන්න. ෙදමළ 
මනුස්සයා දිහා, මුස්ලිම් මනුස්සයා දිහා සිංහලයා සුහදව බලන්න 
අවශ  වනවා. ඒ ජාතීනුත් අපි දිහා සුහදව බලන්න පටන් ගන්න 
ඕනෑ. 

 ෙම් රෙට් මිනිස ්ජීවිත දහස් ගණනින් අහිමි කර ගත්ත යුද්ධය 
අෙප් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව 
කාලෙය් අපි අවසන් කර තිෙබනවා. ඒකට නායකත්වය දීලා අෙප් 

1381 1382 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

රණ විරුෙවෝ ඒ කළ කැප කිරීම අපි අදත් සිහිපත් කරන්න ඕනෑ. 
දැන් අපි එතැනින් එහාට යන්න ඕනෑ. එතැනින් එහාට යන්න නම් 
අවිශ්වාසෙයන් කටයුතු කරන්න ෙහොඳ නැහැ. ගරු ලක්ෂ්මන් 
ෙසෙනවිරත්න මන්තීතුමා ඉතාම පැහැදිලිව කරුණු ඉදිරිපත් කළා, 
2010 ඉඳලා එල්ටීටීඊ සිරකරුවන් නිදහස් කළ ආකාරය පිළිබඳව. 
14,000ක් සිටි සිරකරුවන් ගණන දැන් අඩු ෙවලා තිෙබනවා. දැන් 
අප ඒවා ගැන කථා කරකර, කථා කරකර, මතුරමතුර ඉන්න එක 
ෙනොෙවයි කළ යුත්ෙත්. ෙම් තත්ත්වය නිරාකරණය කරගන්න අපි 
ඊට එහාට ගිහිල්ලා සුහදව කථා කරන්න ඕනෑ. මා දවිඩ ජාතික 
සන්ධානෙය් මන්තීවරුන්ටත් කියනවා, දැන් අවිශ්වාසෙයන් 
බලන්න එපා; අවිශ්වාසෙයන් කථා කරන්න එපා කියලා. 
එතුමන්ලාෙග් පළාත් සභා මන්තීවරයකු වන සිවාජිලිංගම් වාෙග් 
අය පරණ ෙද්වල් අවුස්සන්න ගන්නවා. ඒවා පිස්සුෙවන් කරන 
විකාර වැඩ. ෙදමළ ජනතාව ඒවා පතික්ෙෂේප කර තිෙබනවා. එතුමා 
සැමරුම් උත්සවයක් තිබ්බා. අපි මාධ වලින් දැක්කා. දහෙදෙනක් 
එකතු කර ගන්න බැරි වුණු සැමරුම් උත්සවයක් ඒක. ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවත් කිසිම ආකාරයකින් ෙයොදා ගන්න එපා, 
ජාතිවාදය ඉස්මතු කරන්න. ජාතිවාදෙයන් ෙහොඳටම බැට කෑවා 
ඇති. ෙම් රජය අද යන ගමන තුළ මා ඉතාමත් පැහැදිලිව කියනවා, 
අෙප් ආණ්ඩුව කාලය තුළ ෙම් රෙට් නැවත යුද්ධයක් ඇති 
ෙවන්ෙන් නැහැ කියලා. ඒ පිළිබඳව අපට සහතික ෙවන්න 
පුළුවන්.  දවිඩ ජනතාව එෙහම කටයුතු කරන්ෙන් නැහැ. 
ෙද්ශපාලන නායකෙයෝ සමහර ෙද්වල් කිව්වත්, ඒවා පිළිගන්න 
ජනතාව සූදානම් නැති බව අපට ෙපනුණා, ඒ පෙද්ශවලට ගිය 
අවසථ්ාවල ඔවුන් කළ පකාශ අනුව. ඒ නිසා අපි ඉතාම ෙහොඳින් 
ෙම් කාරණා අධ යනය කරන්න ඕනෑ. 

ජාතික ආණ්ඩුවට එකතු ෙවන්ෙන් නැතුව අපිට විරුද්ධ 
පක්ෂෙය් ඉන්න තිබුණා. ඒෙකන් අෙප් මන්තීකම නැති ෙවන්ෙන් 
නැහැ. ඒ බව අපි දන්නවා. හැබැයි, එෙහම හිටියා නම් ෙම් 
ආණ්ඩුෙව් අඩු පාඩු, වැරදි ෙපන්වමින් කථා කරන්න විතරයි 
පුළුවන්. දැන් අපි ෙම් ආණ්ඩුව ඇතුෙළේ ඉඳෙගන ඒවා නිවැරදි කර 
ගන්න පාර්ලිෙම්න්තුෙව්, කැබිනට් මණ්ඩලෙය්, රැස්වීම් ඇතුළු හැම 
තැනකදීම අපි කථා කරනවා. ඒ ගැන අපි සතුටු වනවා. EPF, ETF 
එකතු කිරීම පිළිබඳව, ඒ වාෙග්ම මහ බැංකුෙව් පාලනෙයන් ඉවත් 
කිරීම පිළිබඳව අගාමාත තුමා පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී කරුණු ඉදිරිපත් 
කළා. මම කැබිනට් මණ්ඩලෙය්දී එතුමාට කිව්වා, "ඒ සම්බන්ධව 
පැහැදිලි කර ගැනීමක් අවශ යි. වෘත්තීය සමිතිවලටත් ඒ පිළිබඳව 
ගැටලුවක් තිෙබනවා" කියලා. අපට ඒ සාකච්ඡාව දුන්නා. ඒකට 
සියලු ක්ෙෂේත නිෙයෝජනය කරන වෘත්තීය සමිති සම්බන්ධ වුණා. 
ඒ අයෙග් අදහස් ඉදිරිපත් කළා. එහිදී අගාමාත තුමා එකඟ වුණා, 
"සාකච්ඡාවකින් මිස, එකඟතාවකින් මිස කටයුතු කරන්ෙන් 
නැහැ" කියලා. 

රාජ  ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීම පිළිබඳව දැන් ෙබොෙහෝ 
කට්ටිය කථා කළා. ෙපෞද්ගලීකරණය ගැන කථා කරන්න 
ගත්ෙතොත් ඒෙක් අමිහිරි අතීත හැෙමෝටම තිෙබන බව මා කියන්න 
ඕනෑ. අෙප් කාලෙය්ත් එෙහම අමිහිරි ෙද්වල් ෙවලා තිෙබනවා. පසු 
ගිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙවලා තිෙබනවා. 
අවුරුදු ෙදෙක් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ලාභ ලබන ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කිරීෙම් ෙගොඩට 
දාලා තිබුණා. ෙම් ආණ්ඩුෙව් ෛමතීපාල සිරිෙසේන මැතිතුමා 
ජනාධිපති ධුරය දරනවා. රනිල් විකමසිංහ මැතිතුමා අගාමාත  
ධුරය දරනවා. පක්ෂ ෙදෙක්ම අය ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලෙය් 
ඉන්නවා. ෙම් කැබිනට් මණ්ඩලය තුළ අපට අත වශ  පධාන 
ආයතන ෙපෞද්ගලීකරණය කරන්න ෙහෝ විකුණන්න අපි ඉඩ 
ෙදන්ෙන් නැහැ. ෙමතැන මන්තීවරු කථා කළා ලංකා විදුලිබල 
මණ්ඩලය, ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය සහ 

බැංකු ටිකත් විකිණිලා යයි කියලා. අපි ඉතාම වග කීෙමන් 
කියනවා, ඒ වාෙග් අත වශ  ආයතනවලට අත තබන්න 
කිසිෙසේත්ම අපි ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ කියලා. එෙහම ෙදයක් 
ෙවන්ෙන්ත් නැහැ. එෙහම අදහසකුත් නැහැයි කියන එක අපට 
පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා. යම් තීන්දු ගන්න සිදු වන 
සමහර ආයතන තිෙබනවා. උදාහරණයක් විධියට වහපු ආයතන 
ගණනාවකම පඩි ෙගවන්න හැමදාම කැබිනට් මණ්ඩලෙයන් 
අනුමැතිය ඉල්ලා  එවනවා.  ටැක්ටර් සංස්ථාව, සළුසල, කඩදාසි 
සංස්ථාව ආදී වශෙයන්  එක එක නම් තිෙබනවා. හැම කැබිනට් 
රැස්වීමකටම ඉදිරිපත් ෙවනවා. අපි නිකරුෙන් පඩි ෙගවමින් 
ඉන්නවා. ඒ පිළිබඳව යම් තීන්දු ගන්න ඕනෑ. සමහර ෙහෝටල් 
පිළිබඳව තීන්දු ගන්න ඕනෑ. ඒවා විකුණලා එක් ෙකෙනකුට 
ෙදෙදනකුට ෙදන්න ෙනොෙවයි. ඒ කටයුත්ත කරනවා නම් 
සාධාරණ විධියටයි ඒක සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. විනිවිදභාවයකින් 
ඒක සිද්ධ ෙවන්න ඕනෑ. දැනටමත් හිල්ටන් ෙහෝටලය වාෙග් 
ඒවාෙය් ෙකොටස් නිකුත් කරන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් තිෙබනවා. 
ඒෙක් අයිතිය කාටවත් යන්ෙන් නැහැ. ෙකොටස් විකිණීමකුයි සිද්ධ 
ෙවන්ෙන්.   

 විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් දීම ගැන කිව්වා. මෙග් සෙහෝදර ගරු 
ඩලස් අලහප්ෙපරුම හිටපු ඇමතිතුමා කිව්වා ඒෙකන් මුහුදු තීරය 
සම්පූර්ණෙයන් අපට නැති ෙව්වි කියලා.  පරණ අත් දැකීමක් 
එක්කයි එතුමා එෙහම කියන්න ඇත්ෙත්. මීට ෙපර එක්සත් ජාතික 
පක්ෂය බලයට පත් ෙවලා හිටපු අවුරුදු ෙදක තුළ හිතුමෙත්ට 
රජෙය් ඉඩම්, ෙපෞද්ගලික ඉඩම් ඕනෑ එකක් විෙද්ශිකයන්ට ගන්න 
දුන්නා. අෙප් මුහුදු තීරෙය් ඉඩම්වල සම්පූර්ණ අයිතිය 
විෙද්ශිකයන් සතු වුණා. නමුත් ෙම් කියන්ෙන් ඒක ෙනොෙවයි. බදු 
දීමක් ෙම් සිද්ධ ෙවන්ෙන්. ෙම්ක අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය්ත් සිද්ධ 
වුණා. මා හිතන හැටියට ඒෙක් දඩෙය් අඩු වීමක් ෙවන්ෙන්. 
හැබැයි, අෙප් කාලෙය්ත් ඒ බදු දීම සිද්ධ කළා. අපි පැහැදිලිව 
කියනවා ෙම්ෙකදී විෙද්ශිකයන්ට ඉඩම් විකිණීමක් සිද්ධ 
ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එක. බදු දීමක් සිද්ධ ෙවනවා. ඒ සිද්ධ 
ෙවන්ෙනත් ආෙයෝජනවලටයි. ව ාපෘති ආරම්භ කරන්නයි. 
විෙද්ශ ආෙයෝජන නැතිව අෙප් රට දියුණු කරන්න අමාරුයි. 
එෙහම දියුණු වුණු රටවල් ෙබොෙහොම අල්පයි. ෙම් වාෙග් යම් 
බැඳීම් ඔක්ෙකෝම තියා ෙගන අපට රටක් දියුණු කර ගන්න එක 
ෙලෙහසි නැහැ. ඒ නිසා අපිට ඒ වාෙග් ෙද්වල්වලට පෙව්ශ 
ෙවන්න ෙවනවා. හැබැයි, ෙම් පිළිබඳව අපි ඉතාමත් 
සැලකිල්ෙලන්, අවධානෙයන් ඉන්නවා. ඒ බදු දීම පිළිබඳව වුණත් 
අපි විනිවිදභාවෙයන් කටයුතු කිරීෙම් අවශ තාව තිෙබනවා. අපි ඒ 
පිළිබඳව අනිවාර්යෙයන්ම ෙසොයා බලනවායි කියන එකත් 
පැහැදිලිව කියන්න ඕනෑ.  

ෙම් රජය යටෙත් ඉදිරිපත් කරපු ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ඉතා 
ෙහොඳ ලක්ෂණ තිෙබනවා. අෙප් නතර වුණු සංවර්ධනය යළි 
ආරම්භ කරන්න ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මත්තුල 
ගුවන් ෙතොටුෙපොළ ගැන කථා කළා. එතැන වී ගබඩාවක් ෙවන්න 
තිබුණු තත්ත්වය නවත්වන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ  වාෙග්ම 
දුම්රිය මාර්ග අෙප් රෙට් අෙනක් පෙද්ශවල ආරම්භ කිරීම, අධි 
ෙව්ගී මාර්ගවල වැඩ කටයුතු ඒ ආකාරෙයන් කරෙගන යාම, ධීවර 
රක්ෂණ කමය යන ෙම්වා ෙම් අය වැෙය් තිෙබන ඉතා  ෙහොඳ 
ෙයෝජනා. 

අෙප් ගරු කංචන විෙජ්ෙසේකර  තරුණ මන්තීතුමා කිව්වා 
වරායවල් හයක් හදන්න රුපියල් මිලියන 750ක් ෙවන් කර 
තිෙබනවායි කියලා. ෙම් අය වැය කථාෙව් එෙහම තමයි ගැබ් 
ෙවලා තිබුෙණ්. පශ්නයක් නැහැ, ඔබතුමා දක්වන උනන්දුව 
පිළිබඳව අපි අගය කරනවා. අපි ඊට වඩා විශාල මුදලක් වියදම් 
කරලා ලබන අවුරුද්ෙද් වරායවල් හදන්න පටන් ගන්නවා. අෙප් 
අමාත ාංශයට ඒ පිළිබඳව මුදල් ලැබිලා තිෙබනවා. අපි දැනටමත් 
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වරායවල් ගණනාවක් හදන්න ආරම්භ කරලා තිෙබනවා. අපි ඒ 
කටයුතු නතර කරන්ෙන් නැහැ. වරායවල් හයක් හදන්න බැහැ, 
රුපියල් මිලියන 750කින්. එතුමා කියාපු ඒ කාරණය හරි. නමුත් 
ඊට වැඩිය මුදලක් අපට ලැබිලා තිෙබනවා. අපි ධීවර අමාත ාංශය 
පිළිබඳව සාකච්ඡාවට ගැෙනන අවස්ථාෙව්දී ඒ කරුණු පිළිබඳව 
පැහැදිලිව කථා කරන්නම්. අෙප් තරුණ මන්තීවරුන් දක්වන 
උනන්දුව පිළිබඳව අපි අගය කරනවා. ෙකොෙහොම නමුත් 
හිතුවක්කාරි විධියට යන ගමන්වලට අපි ඉඩ තියන්ෙන් නැහැ. 
අපට මතකයි, බදු සමා පනත් ෙගනැල්ලා, කැසිෙනෝ කාරයින්ෙග් 
බදු අඩු කරලා යන්න ගිය ගමනක් තිබුණා. ෙම් වතාෙව් ඒක 
ෙවනස් ෙවලා තිෙබනවා. කැසිෙනෝ බද්ද වැඩි කරලා තිෙබනවා. ඒ 
වාෙග්ම මත් පැන් ෙපරන අයෙග් බද්ද වැඩි කරලා තිෙබනවා. 
ඒවාට අතිෙර්ක බදු ගහලා තිෙබනවා. එෙහම තමයි ෙම් ගමන 
යන්ෙන්.  

දැන් දවිඩ ජාතික සන්ධානෙය් මන්තීතුමා කිව්වා, ඒ පෙද්ශවල 
බාර් විශාල පමාණයක් ආරම්භ කරලායි කියලා. නමුත් ගරු 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් කාලය තුළ අලුතින් 
එෙහම සුරා සැල්  ආරම්භ ෙවලා නැහැයි කියන එකත් අපට 
ස්ථිරව කියන්න පුළුවන්.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් ෙහොඳ කරුණු වාෙග්ම අඩු පාඩු 
තිෙබනවා. අඩු පාඩු අපි ෙපන්වා තිෙබනවා. ඒවා ගැන සාකච්ඡා 
කරනවා. අපි ඒවා නිවැරදි කර ගන්නවා. ඒ වාෙග්ම වැරදි 
තීන්දුවක් ගන්න යනවා නම් ඒක පිළිබඳව කථා කරන්න ඉදිරිපත් 
ෙවන්න අපි කිසිම ෙවලාවක පසු බට ෙවන්ෙන් නැහැයි කියන එක 
ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කරමින් මෙග් කථාව අවසන් කරනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The Hon. Navin Dissanayake -[Pause.] Not here. The 

Hon. (Mrs.) Hirunika Premachandra - [Pause.] Not here.  
The Hon. Palany Thigambaram -[Pause.] Not here.  The 
Hon. Lakshman Ananda Wijemanne -[Pause.] Not here. 
Then, the Hon. A.H.M. Fowzie. You have 15 minutes.  
 

[1.39 p.m.] 
 
ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා (ජාතික ඒකාබද්ධතා සහ 
පතිසන්ධාන රාජ  අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு  ஏ.எச்.எம். ெபௗ  - ேதசிய ஒ ைமப்பா  
மற் ம் நல் ணக்க இராஜாங்க அைமச்சர்) 
(The Hon.  A.H.M. Fowzie - State Minister of National 
Integration and Reconciliation) 
Hon. Deputy Speaker, I am very proud to address this 

august Assembly when you are presiding. Please permit 
me, in the first instance, to congratulate the Hon. Ravi 
Karunanayake for presenting  the maiden  Budget of the 
National Government while standing up boldly to face the 
challenges to the nation.  

All of us must consider the extremely trying 
circumstances and adversities created by forces beyond 
our control under which the Budget was presented to this 
House. The two main Parties, the UNP and the SLFP, 
which previously presented separate Budgets when each 
Party was in power, have presented a combined Budget 
for the first time. The Government presented a mini 

Budget in January this year. This is the first full Budget  
presented by the two main Parties under  the National 
Government, a Consensual Government.  

Sir, the people of Sri Lanka elected His Excellency 
Maithripala Sirisena as the President in pursuit of much-
needed changes. This was confirmed at the Parliamentary 
Elections held in August this year.  

This Budget is expected to contain important 
proposals for the development drive and consolidate the 
strong economic growth. The Government has paid 
attention to five important areas of concern - generation 
of one million job opportunities; enhancement of income 
levels; upliftment of rural economies; ensuring of land 
ownership in rural and estate sectors and creation of a 
wide and a strong middle-class. 

Changes have been made to the tax policy which 
would focus on earning 60 per cent of revenue from 
indirect taxes and the rest through direct taxes. This is 
different to the present policy of earning 80 per cent of 
the revenue from direct taxes. It is also announced that 
the one-off tax and import tax on textbooks and sports 
goods would be removed,  which would benefit the 
persons in education and sports sectors. Then, all sorts of 
taxes will be exempted from all Sri Lankan expatriate 
workers. It is also announced that those living in 
Government-owned houses on rent for more than ten 
years and those living in line rooms would be given 
ownership. Further, a system similar to that in Singapore 
would be introduced and an institution would be set up 
with regard to National Entrepreneurship.  

Meanwhile, several new institutions such as National 
Development Agency to handle development projects; 
International Trade Agency to formulate international 
trade and a Competitive Tribunal aimed at controlling 
monopolies in the financial markets will be set up.  In 
addition, agriculture insurance agencies where farmers 
will play a role will also  be set up in order to build a 
stable agricultural sector. A new Trust will be established 
to safeguard public wealth and properties where both the 
State and  the private sector will play a role.  

Hon. Deputy Speaker, now we have the opportunity to 
present to this august Assembly our vision and our 
economic strategy for development. Our standing in the 
world is secured, sustainable and strong. Based on this, 
we believe we can build a strong economy for Sri Lanka. 
Also, plans have been drawn up to put in place 
mechanisms that will seek not only to strengthen the 
economic sphere, but also many other sectors such as 
political, social, education and health. Within the next 
two years, we can build to consolidate our plans and take 
the journey forward.  

Sir, in January this year, salaries of Government 
Servants were increased; incentives were given to 
pensioners; prices of petrol, diesel, and gas were brought 
down; Mahapola Scholarship grants were increased and 
the Samurdhi allowances were increased by over 200 per 
cent -  which were admired by all the people. Further, the 
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debts of the farmers were removed and they were assured  
a certified price for paddy. Charges on marriage 
registrations were reduced. Special allowances are to be 
provided for montessori teachers and dhaham pasal 
teachers. This Budget is a "People’s Budget" where prices 
of several essential commodities were reduced and 
controlled for their benefit.   

Sir, I must thank the Finance Minister for removing 
the emission test fee of Rs. 5,000 imposed on trishaws 
and motorcycles. I would also urge the Minister to 
remove the tax imposed on vans, especially school vans. 
This increase would largely affect the parents since they 
will be called upon by the van owners to bear the 
increased amount. I feel the increase of the price of a 
three-wheelers by Rs. 100,000 would put the poor auto 
owners into great difficulties. Each four-wheeler is an 
employment generator for them. They  also must live and 
they do not have any other means of livelihood. Over 
hundreds and thousands of poor people ride their luck on 
three-wheelers in order to keep the  home fires burning.  

Now I wish to turn a new leaf. There is a great 
awakening all round today as more and more mothers 
take to breastfeeding. But the reduction in milk food, I 
would believe, would discourage mothers from 
breastfeeding. I feel that this is not a healthy sign. It is 
better to encourage mothers more and more to breastfeed 
their babies, which is definitely encouraged by the 
medical world, and not encourage them in any way to go 
in for imported infant milk food.  

A considerable sum of money has been allocated for 
education considering electricity supply to many schools, 
development of schools, including primary schools and to 
improve water supply and sanitary facilities.  

This Budget has also allocated a large amount of 
money for the housing sector. Special focus must be 
given to the middle-class and rural people.  

I am extremely happy that His Excellency the 
President had offered me a portfolio in order to promote 
national integration and reconciliation at a crucial time in 
the history of our country. People of this country gave a 
mandate to His Excellency the President in order to 
establish permanent peace in the country and to build up a 
healthy nation sans enmity, hatred and racial acrimony. I 
am fully aware of the responsibility cast upon me and 
shall endeavour to do in my best ability in order to help 
the “Yaha Palanaya" achieve these laudable objectives.  

Muslims in this country have always stood for 
national unity and national integrity of this country. We 
had, in the past, great national leaders like Dr. T.B. Jayah, 
Sir. Mohamed Macan Markar, Sir. Razik Fareed, Dr. 
M.C.M. Kaleel and Dr. Badiuddin Mahmud, to name a 
few. These great leaders have left us a rich legacy on 
which path if we would march together, we will be able to 
build a strong Sri Lanka enabling every community to 
live with happiness, tranquility and peace. 

Intense interest is shown internationally on the 
progress made by this National Government in so short 
time after coming into power.  In this context, I view the 
visit of Samantha Power, US Permanent Representative 
to the UN, to Jaffna. She has called for a robust 
mechanism and speedy actions to bridge the trust deficit 
that exists in the Northern Province where people call for 
truth and an end to impunity.  

The truth is that the entire Muslim community in 
Jaffna were chased away within a short period of four 
hours from their place of birth, their places of dwellings, 
educational institutions and places of worship. While not 
failing to miss out on a "strategic opportunity", as she 
asserts, the Muslim factor should not be forgotten or put 
in the limbo of forgotten things. When the Chief 
Minister, Mr. C.V. Vigneswaran; the Leader of the 
Opposition, the Hon. R. Sampanthan and the TNA are 
seeking assurances from the US that pressure would be 
continuously applied to deliver on promises given to 
Tamils, equally or more importantly the multifarious 
problems faced by the Muslim community there, should 
also be fully addressed. Their lands must be given back; 
their houses, properties,  schools and mosques and 
madrasas must be rehabilitated and Muslims must be 
settled there as before. 

I am equally happy that Samantha Power visited the 
Moor Street in Jaffna and engaged herself in "elle 
diplomacy" with Muslim girls of Osmania College, 
Jaffna. One is reminded here of the "Ping-pong 
diplomacy" engaged on an earlier occasion by the USA 
and China bringing face to face the two great powers in 
building up a bridge of understanding and reconciliation. 
I am sure that Samantha Power would have personally 
seen the scars left over in the area by the horrendous 
crimes committed by the ruthless LTTE of the worst 
ethnic cleansing of Muslim community in the North. I 
could positively believe she would stand up to "truth and 
justice", as she said, when  briefing  New York and  
Geneva on the problems of Sri Lankan Tamils.  

Almighty God says in the Holy Quran: "Wa Baraka  
Baina Huma Bil Khair." He calls upon the humanity to 
build love and affection on the basis of unity.  This 
sublime teaching would definitely charter a clear path  for 
all the communities in the country who enjoy the fruits of  
“Yaha  Palanaya.” 

This is the most opportune moment for all of us to get 
rid of our ignorance and pursue a path to promote 
national integration, dialogue an understanding as 
Gouthama Buddha said that "the darkest night is 
ignorance".  

Thank you.  

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
Hon. Udaya Prabhath Gammanpila, please. You have 

twenty minutes.  

1387 1388 

[ගරු ඒ.එච්.එම්. ෆවුසි මහතා] 
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[1.55 p.m.] 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
Hon. Deputy Speaker, in 1880 former British Prime 

Minister Benjamin Disraeli was the Leader of the 
Opposition. Joining the budget debate he made a very 
interesting statement. Referring to the Budget he said, 
“Lies, damned lies and statistics”.   

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, බිතාන ෙය් හිටපු අගාමාත  
ෙබන්ජමින් ඩිස්ෙරයලි  1880දී බිතාන ෙය් විපක්ෂ නායකවරයා 
ෙලස කටයුතු කරද්දී  1881 අය වැය විවාදයට සම්බන්ධ ෙවමින් 
අපූරු පකාශයක් කළා. අය වැය සංඛ ා ෙල්ඛන හුවා දක්වමින් 
එතුමා කිව්වා, "ෙබොරු, පට්ටපල් ෙබොරු, සංඛ ා ෙල්ඛන" කියලා. 
ෙබොරුවට වඩා භයානකයි, පට්ටපල් ෙබොරුව. පට්ටපල් ෙබොරුවට 
වඩා භයානකයි සංඛ ා  ෙල්ඛන. වසර 135කට පසුව අද ඒ 
පකාශය නැවත සිහිපත් කරවන්නට ෙම් අය වැෙය් ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන සංඛ ා ෙල්ඛන අපට බල කර සිටිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ෙබොරුව අධ ාපන 
වියදෙමන් පටන් ගනිමු. අපට මතකයි අෙප් ආණ්ඩුව සමෙය් 
විශ්වවිද ාල පජාව දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක් 
අධ ාපනයට ෙවන් කරන්න කියලා දැවැන්ත උද්ෙඝෝෂණයක් 
කළා. ඒ කාලෙය් අපි ලිව්වා, කිව්වා, තර්ක කළා, ෙමය 
පාෙයෝගිකව කරන්න බැරි ෙදයක් කියලා. එදා විපක්ෂෙය් සිටි 
එක්සත් ජාතික පක්ෂය කිව්වා, "අපි ආණ්ඩු බලයට ආෙවොත් අපි 
අනිවාර්යෙයන් ඒක කරනවා" කියලා. විශ්වවිද ාල පජාවෙගන් 
විශාල පිරිසක්, විශ්වවිද ාල ආචාර්යවරුන්ෙග් සංගමෙය් පබල 
චරිත ජනවාරි 8වැනිදා  ෙවනස ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටිනවා අපි 
දැක්කා. ඔවුන්ෙග් හිත්වල සැඟවී තිෙබන්න ඇති, තමන්ෙග්  
සිහිනය වන දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 6ක් අධ ාපනයට 
ෙවන් කර ගැනීම එක්සත් ජාතික පක්ෂය පමුඛ ආණ්ඩුවක් 
ආෙවොත් කර ගන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා. ජනවාරි මාසෙය් 
29වැනිදා  අතුරු අය වැය ඉදිරිපත් කරද්දී මුදල් අමාත  ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමා, අධ ාපනයට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනෙයන් 
සියයට 6ක් ෙවන් කරනවා කියන ෙපොෙරොන්දුව යළිත් අලුත් 
කරලා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කළා. හැෙමෝම බලාෙගන සිටියා 
ෙම් මැජික් එක කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා. අය වැය කිට්ටු 
වුණා. ඇස්තෙම්න්තු හදලා බැලුවා. අධ ාපනයට ෙවන් කරන්න 
පුළුවන් උපරිම මුදල රුපියල් බිලියන 64.6යි. 2015ට ෙවන් කළ 
රුපියල් බිලියන 62.1ත් එක්ක සංසන්දනය කර බලද්දී වියදම වැඩි 
ෙවලා තිෙබන්ෙන් රුපියල් බිලියන 2.5කින් ෙහවත් සියයට 
3.5කින්. ෙම් ආණ්ඩුව 2016 ආර්ථික වර්ධනය සියයට 7ක් 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා නම් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් 
විධියට අධ ාපනයට දරන වියදම 2015ට වාෙග්ම 2014ටත් වඩා 
අඩුයි. ඔන්න දැන් ආණ්ඩුව තක්කු මුක්කු වුණා. ෙමොකද කරන්ෙන් 
කියලා කල්පනා කළා. ඩිස්ෙරයලිෙග් පකාශය මතක් වුණා. 
සංඛ ා ෙල්ඛන තරම් භයානක තවත් ෙබොරුවක් නැහැ ෙන්ද 
කියලා මතක් වුණා. සංඛ ා ෙල්ඛන පාවිච්චි කරලා, ෙබොරුවක් 
කරලා ෙම් ගරු පාර්ලිෙම්න්තුවත්, සමස්ත ජාතියත් රවටන්නට ෙම් 
ආණ්ඩුව තීරණය කළා. ෙකොෙහොමද ඒක කෙළේ?  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 1938 ලංකාෙව් නිදහස් 
අධ ාපනය ආරම්භ කළ දවෙසේ ඉඳන් ආණ්ඩුව වියදම් දරමින් 
පාසල්වලට ඉඩම් අත් පත් කරෙගන තිෙබනවා. ඒ ඉඩම් මත 
ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කර තිෙබනවා. ඒ සමස්ත ඉඩම් සහ ෙගොඩනැඟිලි 
ෙම් අවුරුද්ෙද් කුලියට ගන්න වුණා නම් කියලා උපකල්පනය 
කළා.  එය ජීවිතයට ෙවන්ෙන් නැති ෙදයක්.  එවැන්නක් කරන්න 
අවශ  වන්ෙන්ම නැහැ. බැරි ෙවලාවත් කුලියට ගන්න වුණා නම් 

කියලා උපකල්පනයක් කරලා,  වාර්ෂික බදු කුලිය ෙකොපමණද 
කියලා හැදුවාම ආවා, රුපියල් බිලියන 121.4ක්. එය එකතු කළා 
අධ ාපන වියදම හැටියට.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි පුංචි කාලෙය් අහලා 
තිෙබනවා කථාවක්. රචනා ලියන්න බැරි ෙකොලු පැටිෙයක් 
තාත්තාෙගන් අහගත්තා ලු, මැක්කා ගැන රචනාවක්. ෙමොකක් 
ආවත්, බැරි ෙවලාවත් මැක්ෙකක් සිටිෙයෝතින් කියලා මැක්කා 
ගැනමයි ලියන්න කිව්ෙව්. අන්තිමට රචනය ආවා ලු මාළුවා ගැන 
ලියන්න. බැරි ෙවලාවත් මාළුවාෙග් ඇ  ෙඟ් මැක්ෙකක් සිටිෙයොත් 
කියලා, "මැක්කා කළුයි. මැක්කා ෙපොඩියි. මැක්කාට කකුල් හයක් 
තිෙබ්" කියලා රචනය ලිව්වා ලු. අන්න ඒ වාෙග් බැරි ෙවලාවත් 
ෙම් ෙද්ෙපොළ බද්දට ගන්න සිද්ධ වුෙණොත් රුපියල් බිලියන 
121.4ක් යනවා කියලා ඒ වියදම එකතු කරලා දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 5.4ක්  කියලා යන්තම් හදාෙගන 
තිෙබනවා.        

අධ ාපනෙය් සැබෑ වාර්ෂික පිරිවැය ෙසොයා බලද්දී, ෙම් ඉදි 
කර තිෙබන ෙගොඩනැඟිලිවල වියදෙම් යම් ෙකොටසක් ෙම් වර්ෂයට 
අදාළ කර ගැනීම සාධාරණයි. පිරිවැය බැලීෙම්දී ඒක සාධාරණයි. 
ෙමොකද, ෙගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කළාම ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල අවුරුදු 
40ක්, අවුරුදු 50ක් පාවිච්චි කරනවා. ෙගොඩනැඟිල්ෙල් පිරිවැය 
වසර 40ත් - 50ත් අතර ෙබදා දැක්වීම සාධාරණයි. හැබැයි ෙම් 
වියදම දැනටමත් අපි දරලා ඉවරයි. එෙහම පිරිවැය හදන එකට අපි 
කියනවා, "උපචිත පදනමින් ගිණුම් තබනවා" කියලා. හැබැයි ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි අය වැය ෙල්ඛනය හදන්ෙන් 
මුදල් පදනමින්. අපි අය වැය ෙල්ඛනෙය් දක්වන්ෙන් ෙම් වර්ෂෙය් 
ලැබීම් හා ෙම් වර්ෂෙය් ෙගවීම්. එෙහම නම්, මුදල් පදනමට සකස් 
කරන අය වැය ෙල්ඛනය තුළ ෙම් සංඛ ා ෙල්ඛනය 
සම්බන්ධෙයන් ෙසොයා බැලුවාට වරදක් නැහැ. අධ ාපනය 
ෙවනුෙවන් අෙප් රට දරන වියදම ෙපන්වන්න ෙම්                       
සංඛ ා ෙල්ඛනය පාවිච්චි කළාට වරදක් නැහැ. හැබැයි අෙප් අය 
වැය ෙල්ඛනෙය් ෙහෝ  මුදල් පදනමට හදන කිසිම ෙල්ඛනයක 
අතීතෙය් දරන ලද වියදම් ඇතුළත් කරන්න බැහැ. මුදල් ඇමතිතුමා 
වැටුණු අමාරුෙවන් එතුමා ෙබ්රා ගන්න ෙම් ගරු සභාෙව්දී 
ඉදිරිපත් වුණු පා.ච. රණවක ඇමතිතුමන් සඳහන් කරනවා, ෙම්ක 
ෙලෝකෙය් දියුණු රටවල භාවිත කරන කමෙව්දයක් කියලා. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි ඒ ඇමතිතුමාට අභිෙයෝග 
කරනවා, අතීතෙය් අධ ාපනයට දරපු වියදම් ෙම් වසෙර් වියදමක් 
ෙලස තමන්ෙග් අය වැය ෙල්ඛනය තුළ දක්වා තිෙබන්ෙන් කුමන 
රෙට් ද කියා ෙම් ගරු සභාවට ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. එෙහම 
රටක් ගැන අපි නම් දන්ෙන් නැහැ. එෙහම කරන්න බැරි ඇයි 
කියලා අපි ෙම් ගරු සභාවට කරුණු දක්වන්න ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙගොඩනැඟිලි සඳහා 
ආණ්ඩුව දරපු වියදම්, ඒ වාෙග්ම ඉඩම් අත්පත් කර ගන්න දරපු 
වියදම් මීට කලින් අය වැය ෙල්ඛනවල වියදම් විධියට දක්වා 
තිෙබනවා. නිදසුනක් ෙලස මහින්ෙදෝදය තාක්ෂණාගාර ඉදි 
කරන්න දරපු වියදම්, පසු ගිය වසර පෙහේ අය වැය ෙල්ඛනවල 
අධ ාපන වියදම් යටෙත් අපි දක්වා ඉවරයි. පාසල් පද්ධතියට 
වැසිකිළි ඉදි කිරීමට දරපු වියදම්, පසු ගිය වසරවල ආර්ථික 
කටයුතු අමාත ාංශෙය් වැය ශීර්ෂ යටෙත් අපි දක්වා ඉවරයි. ඒ 
වාෙග්ම ඉසුරු පාසල්, නෙවෝද ා පාසල් සඳහා වියදම් විවිධ වැය 
ශීර්ෂ යටෙත් දක්වා ඉවරයි. එකම වියදමක් අය වැය ෙල්ඛන 
ෙදකක සඳහන් කෙළොත් ජාතික ගිණුම්වල එන ද්විත්ව ගණනෙය් 
ෙදෝෂය - double counting error -  සිද්ධ ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. එෙහම 
බලන ෙකොට අෙප් ආණ්ඩුව විසින් දරන ලද වියදම්, ඊටත් කලින් 
ආණ්ඩු විසින් දරන ලද වියදම් තමන්ෙග් ෙගොඩට දමා ෙගන තමයි 
ෙම් සියයට 6ක මුදල හදන්න යන්ෙන්. අර සින්දුවක කියන්නා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

වාෙග් "මෙග්ම කලිසම ෙහොඳහැටි ඇඳ ෙගන උෙග් වෙග් යනවා"යි 
කියනවා වාෙග් වැඩක් තමයි අෙප් ගරු මුදල් ඇමතිතුමා කරලා 
තිෙබන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ආර්ථික විද ාෙව් කියනවා, 
සන්සන්දනාත්මකව ඉදිරිපත් කිරීම කියලා, සාර්ව ආර්ථික 
පෙව්ශයක් තිෙබන්න ඕනෑ කියලා. ගණනය කිරීෙම් යම් පදනමක් 
ෙගෙනනවා නම් ඒක සමස්ත අය වැය ෙල්ඛනයටම අදාළ ෙවන්න 
ඕනෑ. දැන් අලුතින් ෙසොයා ගත්තාය කියන කමෙව්දය පාවිච්චි කර 
තිෙබන්ෙන් අධ ාපනයටයි, ෙසෞඛ යටයි විතරයි. එෙහම නම්, 
අධ ාපනයට ෙවන් කළ මුදල, ආරක්ෂාවට ෙව්වා, ජනාධිපති 
කාර්යාලෙය් නඩත්තුවට ෙව්වා, ෙවනත් අමාත ාංශයක වැය 
ශීර්ෂයක් එක්ක අඩු ෙවලාද, වැඩි ෙවලාද කියලා සන්සන්දනය 
කරන්න විධියක් නැහැ. ඇයි? කම ෙදකකටයි අය වැය ෙල්ඛනය 
හදලා තිෙබන්ෙන්. අධ ාපනයට හා ෙසෞඛ යට එක කමයකුත්, 
අෙනකුත් සියලුම වැය ශීර්ෂවලට තව කමයකුත් භාවිත කර 
තිෙබනවා. ආර්ථික විද ාෙව් එෙහම කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන් නැහැ. 
ඒ විතරක් ෙනොෙවයි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ආර්ථික 
විද ාෙව් අපට උගන්වනවා, අලුත් පදනමක් ෙතෝරා ගත්ෙතොත්, 
අලුත් කමෙව්දයක් ෙතෝරා ගත්ෙතොත් ඒ අලුත් කමෙව්දය යටෙත් 
අතීතෙය් අවුරුදු පහකටත් ඉලක්කම් ටික හදලා ෙපන්වන්න ඕනෑ 
කියලා. එතෙකොට තමයි කලින් වසරයි, ෙම් වසරයි නිවැරදිව 
සන්සන්දනය කරන්න පුළුවන් වන්ෙන්.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ආණ්ඩුව ඒක 
ෙනොකළත්, අපි ෙම් අලුත් කමය යටෙත් පසු ගිය වසර පහටම 
අධ ාපන වියදම ගණන් හදලා බැලුවා. එෙහම ගණන් හදා බලන 
ෙකොට දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් පතිශතයක් විධියට ගත්තාම 
අධ ාපනයට අඩුම මුදල ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් 2016 වසෙර්ය 
කියන එක ඉතාම කනගාටුෙවන් වුණත් ෙම් ගරු සභාවට සිහිපත් 
කරන්න ෙවනවා.  

 ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමය, එකම අසත ය 
ෙනොෙවයි. තව අසත  කාරණා ගණනාවක් තිෙබනවා. පසු ගිය 
මැතිවරණ සමෙය් තමන් ජනතාවට අසත  කිව්වාය කියා ආණ්ඩුව  
පිළිගත් අය වැයක් විධියටයි අප ෙම් අය වැය දකින්ෙන්. අපට 
මතකයි, ජනවාරි 8වන දා ජනාධිපතිවරණ පතිපත්ති පකාශෙයන් 
ෙගොවීන්ට වී සඳහා රුපියල් 50ක සහතික මිලක් ලබා ෙදනවාය 
කියා ෙපොෙරොන්දු වුණු බව. මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් 
කරමින් කියනවා, "රුපියල් 50ක් ෙදන්න විධියක් නැහැ. අපි 
ෙදන්ෙන් රුපියල් 38යි. ෙමොකද, වීවලින් තමයි සහල් නිෂ්පාදනය 
කරන්ෙන්. සහල් ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් පධානම ආහාරයයි. වී මිල 
වැඩි කෙළොත් සහල් මිල වැඩි ෙවලා රෙට් බහුතර ජනතාව 
දුෂ්කරතාවට පත් ෙවනවා"යි කියලා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ආණ්ඩුෙවන් අහන්ෙන්, වීවලින් සහල් 
නිෂ්පාදනය කරනවාය කියන එක ජනවාරි 8වන දා දැන ෙගන 
සිටිෙය් නැද්ද, වී මිල වැඩි වුෙණොත් සහල් මිල වැඩි ෙවනවාය 
කියන එක ජනවාරි 8වන දා දැන ෙගන සිටිෙය් නැද්ද? සහල් ෙම් 
රෙට් ජනතාවෙග් පධාන ආහාරය කියන එක  ජනවාරි  8වන දා 
දැන ෙගන සිටිෙය් නැද්ද කියලායි. ෙම් බුද්ධිය පහළ වුෙණ්  
මැතිවරණ ෙදකම ඉවර කරලා, ෙනොවැම්බර් මාසෙය් 20වන දාද 
කියන පශ්නය අද ෙම් රෙට් ජනතාවට තිෙබනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. වාහන ගැන බලන්න. රූපවාහිනිෙය් 
සුන්දර දැන්වීමක් පචාරය වුණා අප ට මතකයි. තරුණ නැඟණියක් 
ෙතමිෙගන ෙමෝටර් සයිකලෙයන් ෙගදැර ඇවිත් කියනවා, "මට 
වැඩට යන්න බැහැ අම්ෙම්, වැසස්" කියා. අම්මා, දුවට සිහිනයක් 
විකුණනවා, පංචවිධ කියාවලිය යටෙත් ෙමෝටර් සයිකලෙය් යන 

ෙකනාටත් කාර් එකක් ගන්න පුළුවන්ය කියා. හැබැයි ෙමොකද 
වුෙණ්? ගිය මාසෙය් වාහනවල බදු වැඩි කරලා යන්තම් මාසයයි 
ගත වුෙණ්. ෙමන්න, අය වැෙයන් වාහනවලට නැවත වතාවක් බදු 
වැඩි කරනවා. "එෙහම කෙළේ ඇයි?" කියා අපි පශ්න කළාම  ගරු 
මුදල් ඇමතිතුමා කියනවා, "පාෙර් වාහන තදබදය වැඩි වන නිසා 
වාහනවලට බදු පනවන්න සිද්ධ වුණා. අමතර ෙකොටස් හා 
ඉන්ධන සඳහා විෙද්ශ විනිමය වැය වන නිසා අපට වාහනවලට බදු 
පනවන්න සිද්ධ වුණා" කියා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
පාරවල වාහන වැඩි වුෙණොත් වාහන තදබදයක් ඇති ෙවනවාය 
කියන එක අෙගෝස්තු 17වන දා වන ෙකොට ෙම් ආණ්ඩුව දැන   
ෙගන සිටිෙය් නැද්ද? වාහන පිට රටින් ෙගෙනන නිසා, ඉන්ධන 
පිට රටින් ෙගෙනන නිසා  විෙද්ශ විනිමය වැය ෙවනවාය කියන 
එක ෙම් ආණ්ඩුව දැන ෙගන සිටිෙය් නැද්ද? එෙහම නම්, 
මැතිවරණෙය්දී ජනතාවට අසත යක් කිව්වාය කියන එක ෙම් අය 
වැය හරහා පිළිෙගන තිෙබන බව ෙම් සිද්ධි ෙදෙකන්ම පැහැදිලි 
වනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අෙප් ආණ්ඩුව කාලෙය් 
ජීවන වියදම වැඩියි, ඒ නිසා ජනතාවට සහන ෙදන්න ඕනෑය කියා 
තමයි ෙම් ආණ්ඩුව බලයට ආෙව්. බලයට ඇවිත් ෙමොකද කෙළේ? 
ෙම් අය වැෙයන් ජාතිය ෙගොඩනැඟිෙම් බද්ද වැඩි කළා, වරාය හා 
ගුවන් ෙතොටුපළ සංවර්ධන බද්ද වැඩි කළා, වැට් බද්ද ෙසේවා 
අංශයට පුළුල් කළා. ඉදිරිෙය්දී ජලය, විදුලිය, දුරකථන ගාස්තු පවා 
ඉහළ යාමට නියමිතයි. ඇමතිවරු කියනවා, ෙම් බද්ෙද් බර 
ජනතාවට පටවන්ෙන් නැහැයි කියා. ආයතනවල සභාපතිතුමන්ලා 
කියනවා, ඔවුන්ෙග් ආයතනවලට නම් ෙම් බද්ද දරා ෙගන ඉන්න 
බැහැයි කියා.  එම නිසා ඉදිරිෙය්දී බදු බර වැඩි වන්න නියමිතයි. 
"ගෙහන් වැටුණු මිනිහාට ෙගොනා ඇන්නා" වාෙග් අෙප් මුදල් 
ඇමතිතුමා ෙම් පැත්ෙතන් බදු වැඩි කරන ෙකොට, අර පැත්ෙතන් 
රුපියල ෙව්ගෙයන් රූටෙගන පල්ෙලහාට බහිනවා. අපි ආණ්ඩුව 
භාර ෙදද්දී රුපියල් 133.99ට හුවමාරු වුණු ෙඩොලරය, ඊෙය් බලද්දී 
රුපියල් 145.23යි, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ෙම් මාස 10 
තුළ රුපියල සියයට 8.3ක බාල්දු වීමක් සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. 
එම නිසා රුපියල අවපමාණය විෙම් ඵලයත්, ෙම් අලුෙතන් 
පනවන ලද බදුවල බරත් එකතු කළාම ජනවාරි මාසෙය්දී 
උද්ධමනය  සියයට 10කින් ඉහළ යාමට නියමිතයි. ශී ලංකාෙව් 
උද්ධමනය තනි ඉලක්කමට ෙගනාපු අෙප් ආණ්ඩුව ෙම් ෙදස බලා 
සිටින්ෙන්, අතිශය ෙව්දනාෙවන්ය කියන එක ෙම් අවස්ථාෙව්දී 
සිහිපත් කරන්නට  ඕනෑ.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, පසු ගිය කාලෙය් බඩු මිල 
දැකලා ජනතාව කනවා ෙවනුවට ෙලවකෑවා. ෙම් අය වැෙයන් 
උත්සාහ කරන්ෙන් ජනතාව ෙලවකන එකත් නතර කරන්නද 
කියන පශ්නය ආණ්ඩුෙවන් අහන්නට අපට සිද්ධ ෙවනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ජනතාවට දුන් ෙපොෙරොන්දු 
ඉටු ෙනොකළාට ෙම් අය වැය විෙද්ශිකයන්ට නම් ෙහොඳට සලකපු 
අය වැයක්. අපි කිව්වා. අපි ෙනොෙවයි ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, මට වැරදුණා. ෙජෝන් ෙකරි, -එක්සත් 
ජනපදෙය් රාජ  ෙල්කම්තුමා- කිව්වා, "ලංකාෙව් ෙවනස ඇති 
කෙළේ අපියි" කියලා.  ලංකාෙව් ෙවනස ඇති කරන්නට ඉන්දියාව 
සහාය දුන්නාට, ජනවාරි මාසෙය් 26ෙවනි දා ඉන්දියාෙව් ජනරජ 
උත්සවෙය් පධාන අමුත්තා ෙලස ඉන්දියානු ජාතිය අමතමින් 
බැරැක් ඔබාමා ඉන්දියාවට ස්තුති කළා. ඒ අයට නම් ෙහොඳට 
සලකලා තිෙබනවා, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. 
විෙද්ශිකයන් ඉඩම් මිලදී ගැනීෙම්දී, අපි ඒ විෙද්ශිකයන්ට පමණක් 
ඉඩම් හුවමාරු බද්දක් දැම්ෙම් විෙශේෂ ෙහේතුවක් මත. 2009 යුද 
ජයගහණෙයන් පසු අෙප් රෙට් ඉඩම් දැවැන්ත ෙලස විෙද්ශිකයන් 
මිලදී ගන්න පටන් ගත්තා. ඒෙකන් වැරදි අතුරු ඵල ෙදකක් ඇති 
වුණා.  

1391 1392 

[ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා] 
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පළමුෙවනි අතුරු ඵලය ෙමයයි. මැදෙපරදිග ෙව්වා, යුෙරෝපෙය් 
ෙව්වා අෙප් ජනතාවට වඩා තිස් හතළිස් ගුණයක ආදායමක් ලබන 
අය අෙප් ඉඩම් මිලදී ගනිද්දී ෙම් රෙට් අහිංසක දුප්පත් ජනතාවට 
මිලදී ගත ෙනොහැකි මට්ටමට ඉඩම් මිල ඉහළ ගියා. ඒ නිසා අෙප් 
රෙට් ෙවන තැනකින් ඉඩම් ගන්න බැරි, ෙම් මහ ෙපොෙළොෙව් 
උපන් දරුවන්ට මහ ෙපොෙළොෙව් බිම් ෙකොටසක් අයිති කර 
ගැනීමට අවස්ථාවක් දිය යුතු නිසා විෙද්ශිකයන් මත විෙශේෂ බද්දක් 
පනවන්නට සිද්ධ වුණා.  

ඊළඟ කාරණය ජාතික ආරක්ෂාව. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, යුෙදව් ව ාපාරය එෙහම නැත්නම් Zionist 
ව ාපාරය- 1800 අග භාගෙය්, -19ෙවනි සියවෙසේ අග භාගෙය්දී- 
තමන්ෙග් වූ රටක් හදන්න තීරණය කළාම ඒ සඳහා ෙතෝරා 
ගත්ෙත් පලස්තීනය. පලස්තීනයට ගිහින් ෙනොසිතූ, ෙනොවටිනා 
මිලකට ඉඩම් මිලදී ගනිමින්  පලස්තීනෙය් යුෙදව් ජනපද ඇති 
කළා. ඒ ජනපදවල බහුතරය යුෙදව්වන් වුණා විතරයි ෙම් අය 
ස්වයං පාලනය ඉල්ලා සටන් කරන්නට පටන් ගත්තා. බිතාන  
විෙද්ශ ඇමති බැල්ෆර් මැදිහත් ෙවලා 1917දී Balfour 
Declaration එක ඇති කරලා පලස්තීනය ඇතුෙළේ ඊශාලය ඇති 
කළා. එෙහම නැත්නම් යුෙදව් ජාතිකයන්ට ස්වයං පාලනය  
දුන්නා. හැබැයි, සටන නතර වුෙණ් නැහැ. අවසානෙය්, බිතාන ය 
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය- 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමාට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන්  තව විනාඩි 2ක කාලයක් 

ඉතිරිව තිෙබනවා, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අමතරව තව විනාඩි 5ක 

කාලයක් අෙප් කණ්ඩායමට ඉතිරි ෙවලා තිෙබනවා. මම ඒ ගැන 
පාර්ලිෙම්න්තුෙව් සහකාර මහ ෙල්කම්තුමියටත් දැනුම් දුන්නා. මට 
ඒ විනාඩි 5 ලබා ෙදන ෙලස ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා සිටිනවා. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
සමා ෙවන්න. ඔබතුමාට විනාඩි 15ක කාලයක් ලබා දී තිබුණා. 

දැන් ඔබතුමා විනාඩි 18ක් කථා කරලා තිෙබනවා. 
 
ගරු උදය පභාත් ගම්මන්පිල මහතා 
(மாண் மிகு உதய பிரபாத் கம்மன்பில) 
(The Hon. Udaya Prabhath Gammanpila) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මම කියමින් සිටිෙය් ෙමයයි. 

අවසාන වශෙයන් බිතාන ය  එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානයට 
පැමිණිලි කළා, යුෙදව්වන්ටයි පලස්තීන ජාතිකයන්ටයි එකට 
ජීවත් ෙවන්න බැහැ. ඒ නිසා ෙම් පශ්නය විසඳන්න කියා. විසඳුම 
ෙලස 1948දී පලස්තීනය තුළ පුංචි තිතක් විධියට ඊශායලය කියලා 
රටක් පටන් ගත්තා. එහි පතිඵලයක් ෙලස වසර 10ක් යන විට අර 
තිත පලස්තීනය සිසාරා පැතිරිලා, පලස්තීනය කියන රට ෙලෝක 
සිතියෙමන් අතුරු දහන් වුණා. ෙම් විධියට විෙද්ශීකයන්ට ඉඩම් 
ලබා දීෙම් විපාක ඇස් පනා පිට තිබියදී ෙම් බද්ද අඩු කරන්ෙන් 
ඇයි කියන පශ්නය අපට තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව ෙම් රටට ආදෙර් 
නැද්ද, අනාගතය ගැන හිතන්ෙන් නැද්ද, එෙහම නැත්නම් 
පලස්තීනයට වුණු ෙද් දන්ෙන් නැද්ද කියන පශ්නය අපට මතු 
කරන්නට සිද්ධ ෙවනවා. ඒ වාෙග්මයි, ෙම් අය වැය ෙයෝජනාෙව් 
තිෙබනවා, ෙඩොලර් මිලියන 5ක් ෙගනාෙවොත් ලංකාෙව් 
පුරවැසිකම ගන්න පුළුවන්, නැත්නම් ස්ථිර ෙන්වාසිකෙයක් 

ෙවන්න පුළුවන් කියලා. ඒ, පුරවැසිෙයක් වීෙම් පළමුෙවනි 
සුදුසුකම.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අද ෆීජි රට පාලනය 
කරන්ෙන් සංකමණික ඉන්දියානුවන්. එහි ෙද්ශීය ජනතාවට වඩා 
සංකමණික ඉන්දියානුවන් ඉලක්කෙමන් වැඩි වුණු නිසා 
පජාතාන්තික රටක් විධියට ඒ සංකමණිකයන් ලවා 
ස්වෙද්ශිකයන්ට පාලනය ෙවන්නට සිද්ධ ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් 
පුරවැසිකම මුදලට විකිණීෙමන්, -ෙඩොලර් පශ්නයක් තිෙබන බව 
ඇත්තයි- ජාතික ආරක්ෂාවට සිදු වන අනතුර ෙනොසලකා, 
පුරවැසිකම, ස්ථිර ෙන්වාසිකත්වය මුදලට විකුණන්නට ගිෙයොත් 
ෆීජි රටට වුණු ෙදය අපට ෙවන්නට ඉඩ තිෙබනවා. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, අපට  ලැෙබන්ෙන් double dose එකක්.  ෆීජි 
රටට වුණු ෙදයයි, පලස්තීනයට වුණු ෙදයයි එකට එකතු කරලා 
ලංකාෙව් අනාගත ඉරණම ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙයන් තීන්දු 
කරලා, ජාතිෙය් අනාගතයට අවසාන ඇණයත් ගහලා තිෙබනවා 
කියන කාරණය ඉතාම කනගාටුෙවන් වුණත් සිහිපත් කරන්නට 
ඕනෑ. 

 ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට නියමිත කාලය සීමා 
ෙවලා තිෙබන නිසා ඉක්මනින් කියා අවසන් කළ යුතු තවත් 
කාරණයක් තිෙබනවා. මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ෙල්ඛනය 
ඉදිරිපත් කරන විට පළමුෙවනි පැය, -මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් 
අවස්ථාෙව්දී ගරු සභාෙව් සිටීම ගැන මම සන්ෙතෝෂ ෙවනවා-  
ෙවන් කෙළේ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව සමෙය් අෙප් රෙට් ආර්ථිකෙය් 
මහා කඩා වැටීමක් සිද්ධ වුණාය කියලා ෙපන්වා ෙදන්න; ණය බර 
වැඩි වුණාය කියලා ෙපන්වා ෙදන්න. ෙම්කත් පට්ටපල් ෙබොරුවක්, 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි. ෙම් අය වැය විවාදෙය්  අද දින 
හැන්සාඩ් වාර්තාවට ඇතුළත් ෙවන්න, මම ෙම් කාරණා ටික 
සංසන්දනාත්මකව ෙපන්වනවා. එතෙකොට ෙම් ගරු සභාවටම 
ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ෙම්ක ඇත්තක්ද, ෙබොරුවක්ද එෙහමත් 
නැත්නම් පට්ටපල් ෙබොරුවක්ද කියන එක.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  2004 අපි ආණ්ඩුව භාර 
ගන්න ෙකොට ෙඩොලර් බිලියන 20.7ක් වුණු අෙප් දළ ෙද්ශීය 
නිෂ්පාදි තය, 2014 වර්ෂෙය්දී ෙඩොලර් බිලියන 74.9ක් බවට පත් 
වුණා. ඒකපුද්ගල ආදායම ෙඩොලර් 1,062 සිට 3,625 දක්වා ඉහළ 
ගියා. රාජ  ණය බර- ණය නම් වැඩි වුණු බව නම් ඇත්තයි. ණය 
වැඩි ෙවනවාට වඩා ෙව්ගෙයන් ආදායම ඉහළ යනවා නම් ණය බර 
වැඩි ෙවන්ෙන් නැහැ. සමස්ත ෙලෝකෙය්ම ණය බර මනින සම්මත 
මිම්මක් තිෙබනවා. ඒ මිම්ම තමයි දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙය් 
පතිශතයක් විධියට සමස්ත ණය බර.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 2004 වර්ෂෙය්දී සියයට 
102.3ක් වුණු, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩු සමෙය් 2003 
වර්ෂෙය්දී සියයට 105ක් වුණු ණය බර 2014 වර්ෂෙය්දී සියයට 
75.5 දක්වා අඩු කර ගන්න අපට පුළුවන් වුණා. ඒ වාෙග්ම 
විෙද්ශීය ආෙයෝජකෙයෝ අෙප් රටට එන්ෙන් නැහැ කියලා කිව්වා. 
පට්ටපල් ෙබොරුවක්. 2004 වර්ෂෙය්දී අපට සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන 
ආෙව් ෙඩොලර් බිලියන 0.24. ඒක 2014 වර්ෂෙය්දී ෙඩොලර් බිලියන 
1.4 දක්වා වැඩි කර ගන්න අෙප් ආණ්ඩුවට පුළුවන් වුණා. ඒ 
වාෙග්ම විරැකියාව සියයට 8.3 සිට 4.3 දක්වා පහළට යද්දී 
උද්ධමනය සියයට 9 සිට 3.3 දක්වා පහළ දැම්මා. එෙහම පහළ 
දාපු උද්ධමනය තමයි ෙම් අය වැය ෙයෝජනා හරහා නැවතත් 
ඉලක්කම් ෙදෙක් උද්ධමනයක් බවට පත් වීෙම් අවදානමක් මතු 
කරලා තිෙබන්ෙන්.  

අෙප් රෙට් සියයට 15ක් වුණු දිළිඳු ජනතාව සියයට 6 දක්වා 
අඩු කර ගන්න පුළුවන් වුණා. සමහර මන්තීවරුන්ෙග් කථාවලදී 
කිව්වා, කන්න නැතුව ගඟට පනින අය හිටියා කියලා. කන්න නැති 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

නිසා  දරුවන්ට වස ෙපොවලා අම්මාත් මිය ගිය ආකාරය විස්තර 
කළා. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපට දුප්පත්කම සියයට 
100ක් නැති කරන්න පුළුවන්කම තිබුණා නම් අපට ඒ කථාවලට 
තිත තියන්න තිබුණා. නමුත් අපට පුළුවන් වුෙණ් සියයට 15ක 
තිබුණු දුප්පත්කම සියයට 6.3 දක්වා අඩු කරන්න පමණයි. අපට 
එවැනි අවාසනාවන්ත සිදුවීම් අඩු කරන්න පුළුවන් වුණා. හැබැයි 
ෙම් ගමන තව දුරටත් යන්න තිබුණා නම් නැති කරන්නත් 
අවස්ථාව තිබුණා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි ෙම් ආණ්ඩුවට භාර 
දුන්ෙන් ෙමවන් ෙව්ගෙයන් හැදුණු රටක්; ෙමවන් බලාෙපොෙරොත්තු 
සහගත ආර්ථිකයක්; සුබ අනාගතයක් පිළිබඳව සිහින දකින 
ජනතාවක්. ෙම් අය වැය හරහා ඒ ජනතාවෙග් සිහින ෙබොඳ 
කරන්න එපා කියන ඉල්ලීම ඉතාම ෙගෞරවනීය විධියට ෙම් 
ආණ්ඩුවට ඉදිරිපත් කරමින් මම නිහඬ ෙවනවා. ඔබ සැමට 
ෙතරුවන් සරණයි! 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. Navin Dissanayake.  You  

have twenty minutes.  
 

 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා (වැවිලි කර්මාන්ත 
අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு நவின் திஸாநாயக்க - ெப ந்ேதாட்டக் 
ைகத்ெதாழில் அைமச்சர் ) 
(The Hon. Navin Dissanayake - Minister of  Plantation 
Industries) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව් මාෙග් 

ස්තුතිය පකාශ කරනවා, මට කථා කිරීමට ෙමවැනි අවස්ථාවක් 
ලබා දීම ගැන. අවුරුදු 15ක් පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරෙයක් 
වශෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබන මට ෙම් අය වැය ඉතාමත් 
ඓතිහාසික අය වැයක්ය කියන එක කියන්න පුළුවන්.  

මාෙග් මිත ගම්මන්පිල මැතිතුමා දැන් කථා කළා. එතුමා ෙම් 
ඉඩම් අයිතිය සම්බන්ධෙයන් අදහස් ටිකක් පකාශ කළා. 
විෙශේෂෙයන් Balfour Declaration එෙකන් ඒ රාජ ය බිහි කරලා, 
ඊශායල රජය පලස්තීන ඉඩම් අල්ලා ගත්ත එකයි, අපෙග් රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමා- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා (මුදල් අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க - நிதி அைமச்சர்) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake - Minister of Finance)  
ගරු ඇමතිතුමනි, මට ෙපොඩි අවස්ථාවක් ෙදන්න. මම කනගාටු  

ෙවනවා, ඇමතිතුමාට බාධා කිරීම සම්බන්ධව.  

උදය ගම්මන්පිල මන්තීතුමා කිව්වා, අපි සුද්දන්ට වීසා ෙදන්න 
හදනවා කියලා. ෙම්ක කරලා තිෙබන්ෙන් ෙවන කවුරුවත් 
ෙනොෙවයි, මහින්ද රාජපක්ෂ. ඔහු ගිය අවුරුද්ෙද් චීනෙය් දාහකට 
ෙමහාට එන්න දුන්නා. ඒක විෙද්ශිකයන්ට ෙදන එකක් 
ෙනොෙවයිද? අපි ඊට වඩා විධිමත් කරලා කැබිනට් එෙක් 
අනුමැතියත් සමඟ ෙදන්ෙන්. මහින්ද රාජපක්ෂ විතරක් කරපු 
ෙද්වල් ෙම් ආණ්ඩුව කරලා නැහැ. අපි ෙම් රෙට් සුද්දන්ට 
පුරවැසිභාවය  ෙදනවා නම් ඒක මුළු කැබිනට් එකම අනුමත 
කරන්න ඕනෑ.  අපි එෙහමයි කරන්ෙන්. ෙනොදන්නා ෙදයක්, ෙපොඩි 
කෑල්ලක් අල්ලාෙගන ටීවී එකට ෙපෙනන්න නටන එක ෙනොෙවයි 
කරන්න තිෙබන්ෙන්. අපි වගකීෙමන් කියන හැම ෙදයක්ම 
සාක්ෂාත් කරන්න කටයුතු කරනවා කියන එකත් අපි ෙමතැනදී 
මතක් කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම සන්ෙතෝෂයි, අෙප් මුදල් ඇමතිතුමා ෙම් සභාෙව් 

ඉඳෙගන ඒ මතුෙවන කාරණාවලට උත්තර ලබා ෙදන එක ගැන. 
 

ගරු නවින් දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு ந ன் திஸாநாயக்க) 
(The Hon. Navin Dissanayake) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, අපි විෙද්ශිකයන්ට තීරුබදු 

ඉවත් කර ඉඩම් ලබා ෙදනවා. මම නැවතත් පකාශ කරනවා, 
විෙශේෂෙයන්ම අපි  තීරුබදු ඉවත් කෙළේ ෙම් රටට ආෙයෝජනයන් 
ෙගන ඒම සඳහායි කියා.  ෙමොකද, ෙම් ඉඩම් ටික එකපාරම වසා 
දැමීෙමන් අපට ලැබුණ ආෙයෝජන ඉතාම ශීඝෙයන් කඩා වැටුණා.  
මම ෙම් කථාව ඒ කාරණෙයන් පටන් ගත්ෙත් ඒ සලකුණ මතක් 
කරන්නට අවශ  නිසයි. විෙද්ශිකයන්ට ෙම් ඉඩම් ආෙයෝජනයට 
ලබා දීෙමන් ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන ෙදකක් ලබා ගැනීමට 
අපි ෙම් අවස්ථාෙව් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ඉතින්, වැරැද්ද 
ෙම්කද කියා මම අහන්න කැමැතියි.  

 
මම මෙග් කථාව ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී පථමෙයන්ම විෙශේෂ 

කරුණක් මතක් කරන්න අවශ යි. මුදල් ඇමතිවරෙයක් 
කියන්ෙන් කවුද? මුදල් ඇමතිවරෙයක් කියන්ෙන් ෙම් රෙට් 
ආර්ථික පතිපත්තිය ගැන වගකියන පධානම ෙද්ශපාලනඥයායි. 
ෙපොදුජන එක්සත් ෙපරමුණ ආණ්ඩු සමෙය් සරත් අමුණුගම හිටපු 
ඇමතිතුමා අවුරුද්දක් වැනි සුළු කාලයක් මුදල් ඇමතිකම 
ෙහබවූවා. අනික් හැම ෙවලාෙව්ම මුදල් ඇමතිකම ජනාධිපතිතුමිය 
ෙහෝ ජනාධිපතිතුමා ෙහබවූවා.   එය විශාල වරදක් හැටියට මා 
දකිනවා. ෙමොකද, 1977 ෙරොනී ද මැල් ඇමතිතුමා ආර්ථිකය විවෘත 
කළා. එතුමා කැපවීෙමන් ආර්ථික ෙමෙහයුම්කරුෙවක් වශෙයන් 
ආර්ථිකය නිදහස් කළා. Actually, the Hon. Ronnie de Mel’s 
initiatives were pioneering.  As a full-time Minister of 
Finance, he opened up the economy in 1977.  ඊට පසුව 1994 
සිට දිගටම මුදල් ඇමතිකම ෙහබවූෙය් ජනාධිපතිතුමිය ෙහෝ 
ජනාධිපතිතුමායි.   ෙමය විශාල වරදක් හැටියට මා දකිනවා. මක් 
නිසාද, අය වැය සෑදීෙම්දී පී.බී. ජයසුන්දර මැතිතුමා එක චරිතයක් 
බව අපි දන්නවා. මුදල් අමාත ාංශෙය් ෙල්කම් හැටියට එතුමාෙග් 
චරිතය විශාල ශක්තියක් හැටියට මුදල් ඇමතිවරුන්ට ලබා දුන්නා.  
නමුත් මුදල් ඇමතිතුමාෙග් input එක ඉතාමත්ම සුළුයි. මම 
ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා පී.බී. ජයසුන්දර අය වැය කථාව හදනවා,  
මුදල් ඇමතිතුමා ඇවිත් අය වැය කථාව කියවන බව. එච්චරයි 
ෙවන්ෙන්.  නමුත් අද දින අපි ඒක ෙවනස් කර තිෙබනවා. අපි ෙම් 
රටට වගකියන, පූර්වකාලීන මුදල් ඇමතිවරෙයක් ලබා දී 
තිෙබනවා. ඒකයි ෙවනස. ඒකයි අවශ  ෙවන්ෙන්. රවි 
කරුණානායක ඇමතිතුමාෙග් ඒ චින්තනය, අපෙග් ෙපොදු 
ආණ්ඩුෙව් චින්තනය, අතිගරු ජනාධිපතිතුමාෙග් සහ ගරු 
අගමැතිතුමාෙග් චින්තනය ෙමවර අය වැෙය් ගැබ්ෙවලා 
තිෙබනවා. එම නිසා පාර්ලිෙම්න්තුවට වගකියන පූර්වකාලීන 
දක්ෂ මුදල් ඇමතිවරෙයක් හරහා ෙම් අය වැය අපි ඉදිරිපත් කර 
තිෙබනවා.  ඒකයි ෙවනස. කරුණාකර ඒක ෙත්රුම් ගන්න.  
ෙමතැන පී.බී. ජයසුන්දර කියන විධියට අපි නටන්න යන්ෙන් 
නැහැ.  නිලධාරින් කියන විධියට අපි නටන්න යන්ෙන් නැහැ. 
This is a political statement. This is not coming from an 
official.  Please realize that. From 2005 to 2014, the 
economy of this country was manipulated by one official - 
Dr.  P.B. Jayasundera.   You all know that.  Today we have a 
diversified Ministry of Finance with various inputs coming 
from various people culminating in the Budget. This is the 
difference. Please realize this.   

 ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමවර අය වැෙය් 
න ායාත්මක -theoretical - ෙවනසක් තිෙබනවා.  ඒකත් ෙත්රුම් 
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ගන්න. අපි දැක්කා, විෙශේෂෙයන්ම 1994 ඉඳලා දැඩි වාමාංශික 
input එකක් ෙමවර අය වැයට තිෙබන බව. ඇත්ත වශෙයන්ම  
ෙමම අය වැය එය ලිහිල් කිරීමක්. විෙශේෂෙයන්ම 1994 ඉඳලා 
යැෙපන්නන්ෙග් ආර්ථිකයක් බවට අෙප් රට පත් ෙවනවා. Our 
country was increasingly becoming a Welfare State. හැම 
එකම ෙනොමිලෙය් ෙදනවා. එෙහම රටක් ෙගනියන්න පුළුවන්ද? 
ෙම්ෙකන් නිෂ්පාදනය වැඩි ෙවනවාද? ෙම්ෙකන් ඵලදායකත්වය 
වැඩි ෙවනවාද? නැහැ. 

1994 සිට 2014 වර්ෂය දක්වා වූ අවුරුදු 20ක කාලයක් තුළ 
දවසින් දවස අපි යැෙපන්නන්ෙග් ආර්ථිකයක් බවට පත් වුණු බව 
අප දැක්කා. This has to stop and this will stop. නිෂ්පාදනෙයන් 
වැඩි, ඵලදායකත්වෙයන් වැඩි ආර්ථික වර්ධනයක් සාමාන  
ජනතාව අතට යන ආර්ථික පරිවර්තනයක් ෙම් රෙට් සිදු කරන්න 
අවශ යි. එහි මූලික ෙවඩිමුරය තමයි, ෙමවර අය වැය කියා මා 
පැහැදිලිව පකාශ කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් ගරු සභාෙව් පරණ 
තර්ක ඉදිරිපත් වන ආකාරයක් අප දැක්කා. වම හා දකුණ අතර 
තර්කය. විෙශේෂෙයන්ම රජෙය් කළමනාකරණය ඇතුව තමයි, 
වෙම් ආර්ථික ඇති ෙවන්ෙන්. ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, 
සංචාරක ඇමති හැටියට මම පුදුම වුණා. හමුදාෙවන් 
තිකුණාමලෙය් ෙහෝටල් හදා තිෙබනවා; චුණ්ඩිකුලම්වල ෙහෝටල් 
හදා තිෙබනවා. ඊළඟට ආරක්ෂක සමාගම් හදනවා.  ෙපෞද්ගලික 
ආරක්ෂක සමාගම් හදනවා. රක්නා ලංකා ෙපෞද්ගලික ආරක්ෂක 
සමාගම හමුදාෙවන් හදා තිෙබන්ෙන්. ඒෙකන් ෙකොන්තාත් 
ගන්නවා; ඒක ඇවන්ට් ගාර්ඩ් එකට ෙදනවා. ෙම්කද, රජෙය් 
මැදිහත්වීම? ෙම්ක හරියාකර මැදිහත්වීමක්ද? මම පැහැදිලිව 
කියනවා, "ෙම්ක දූෂිත මැදිහත්වීමක්." කියා. It is a corrupt 
intervention to make money. This is not free economy or 
market economy. This is a military economy.  

යුද්ධයක් තිෙබනෙකොට, අෙප් රජය පිට රටින් ආයුධ ගන්නවා. 
ඒකට මැදිහත් ෙවන්ෙන්ත්, ෙපෞද්ගලික සමාගමක් බිහි කරලායි. 
ෙපෞද්ගලික සමාගමක්. Government to government නම් 
වැරැද්දක් නැහැ. නමුත් ආයුධ ගන්න ෙපෞද්ගලික සමාගමක් බිහි 
කරනවා. අපි කවදාවත් ෙමවැනි ෙද්වල් දැක නැහැ. ඒකට ෙමවර 
අය වැෙයන් පැහැදිලිව තිතක් තබා තිෙබනවා.  

අෙප් ආර්ථික දර්ශනය තමයි,  ෙපෞද්ගලික අංශය ශක්තිමත් 
කරන එක. ඒක අපි විෙශේෂෙයන්ම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙදයක්. 
We expect the private sector to play a vital and dynamic role 
in the economy of our country. එෙහම තමයි විය යුත්ෙත්. 
ඉන්දියාෙව් කරන්ෙන්ත් එෙහමයි. අපි චීනයට කියනවා, "රතු 
චීනය" කියා.  We say, “Communist China”. But how are they 
getting an economic growth rate of 8 to 10 per cent? ඒක 
ෙවන්ෙන් රජෙයන්ද? නැහැ. ඒක ෙවන්ෙන් ෙපෞද්ගලික 
අංශෙයන්. දකුණු ආසියාෙව් සියලුම ආර්ථිකයන් ශක්තිමත් ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්, දියුණු ෙවලා තිෙබන්ෙන්, සංව ර්ධනය ෙවලා 
තිෙබන්ෙන් ෙපෞද්ගලික පාග්ධනෙයන් -private capital එෙකන්- 
තමයි. එෙහම ෙනොෙවයි කියන්න කාටවත් බැහැ. එම නිසා ෙමවර 
අය වැය පැහැදිලිවම ෙපෞද්ගලික අංශය ශක්තිමත් කිරීෙම් අය 
වැයක් හැටියට මා දකිනවා. ඒකයි, විය යුත්ෙත්. We say that we 
are a centrist economy.  අපි කියනවා, අපි වෙම් ආර්ථිකයකුත් 
ෙනොෙවයි; දකුෙණ් ආර්ථිකයකුත් ෙනොෙවයි කියා. එෙහමයි විය 
යුත්ෙත්. නමුත් ෙමවර අය වැය තුළින් අපි market economy 
එකට වැඩි පවණතාවක් දක්වා තිෙබනවා. ෙමොකද, රජයට 
business කරන්න බැහැ. රජයට පුළුවන් ෙවන්ෙන්, ෙසේවයක් ලබා 
ෙදන්නයි. ඒ ෙසේවයට විශාල සම්පත් පමාණයක් යට කරනවා. But 
Government cannot do business. Business is done by the 
private sector. 1977න් පසුව ෙම් රෙට් ෙහොඳ, ශක්තිමත් 

ෙපෞද්ගලික අංශයක් බිහි වුණා. ඒ ෙපෞද්ගලික අංශය ශක්තිමත් 
කිරීම පධාන ෙදයක් හැටියට මා දකිනවා. ෙමවර අය වැෙයන් ඒක 
පැහැදිලිව සිදු ෙවනවා කියන එක මා පකාශ කරන්න කැමැතියි.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමවර අය වැෙයන්, අය හා 
වැය -income and expenditure- පැති ෙදෙකන්  මුදල් ලැෙබන 
පැත්ත -revenue- ශක්තිමත් කරන්න අවශ  අලුත් කියාවිධි, 
නිර්මාණශීලී අදහස් අපෙග් මුදල් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
බව අප දැක්කා. ඒ වාෙග්ම අනවශ  වියදම් අඩු කිරීම සම්බන්ධව 
පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ යි. 

අනවශ  වියදම් අඩු කිරීමට පමුඛත්වය ලබා දී තිෙබනවා. ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙම් අය වැෙයන් ජනතාවට ලැෙබන 
සහන අඩු කර නැහැ. අපි එක පැත්තකින් ෙම් නිර්මාණශීලී අදහස් 
ගැන අෙප් පශංසාව පකාශ කරන අතරම, ෙම් balance එක ගැනත් 
කියන්න ඕනෑ. The Hon. Minister has balanced it providing 
welfare and also allowing private initiatives to come into 
play. That is the beauty of this Budget. I must especially 
highlight that he has allocated a sum of Rs. 15 billion for 
providing other facilities to 1,000 secondary schools -
ද්විතීයික පාසල් දහසක් පතිසංස්කරණය කිරීමට රුපියල් බිලියන 
15ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. පාසල් 1,360කට අවශ  මූලික 
අවශ තා ලබා දීමට රුපියල් බිලියන 30ක මුදලක් ෙවන් කර 
තිෙබනවා. ෙම්වා පුංචි ගණන් ෙනොෙවයි. එතුමාෙග් නිර්මාතෘ, 
එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හිටපු නායකෙයක් වූ ලලිත් ඇතුලත්මුදලි 
මැතිතුමා ආරම්භ කළ මහෙපොළ ශිෂ ත්ව කමය යටෙත් 
Mahapola University එක පටන් ගැනීමට එතුමා රුපියල් බිලියන 
3ක මුදලක් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. ෙම්වා අලුත් අදහස්. මීට 
කලින් කවුරුවත් ෙම් අදහස් ඉදිරිපත් කර නැහැ. 

 අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමා ඉතාමත් වාසනාවන්ත 
පුද්ගලෙයක්. වැවිලි කර්මාන්ත අමාත ාංශය මට දීලා එතුමා 
මහාමාර්ග අමාත ාංශය භාර ගත්තා. ෙම් රෙට් මාර්ග පද්ධතිය 
උසස් තැනකට ෙගන ඒමට එතුමාට රුපියල් බිලියන 15ක් 
ලැෙබනවා. ඒ වාෙග්ම Megapolis and urban development 
සඳහා පාඨලී චම්පික රණවක ඇමතිතුමාට රුපියල් බිලියන 10ක් 
ලැබී තිෙබනවා. ඒ අනුව අපට ෙපෙනනවා, ෙම් අය වැය තුළින් 
ෙම් රට ෙගන යන්ෙන් ෙකොතැනටද කියලා. නවීකරණය වූ 
ඉතාමත් උසස් ආර්ථික මට්ටමක් රෙට් ජනතාවට ලබා ෙදන, 
දකුණු ආසියාෙව් යටිතල පහසුකම්වලින් වැඩිෙයන්ම දියුණු රටක් 
බවට ෙම් රට පරිවර්තනය කිරීමට තමයි රවි කරුණානායක මහතා 
ෙම් අය වැය තුළින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවලා තිෙබන්ෙන්. අපි ඒ 
සම්බන්ධෙයන් එතුමාට අපෙග් පශංසාව පුද කරනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ඒ වාෙග්ම මම ඉතාමත් 
සතුෙටන් කියනවා, Public-Private Partnerships වැඩිෙයන්ම 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් ෙම් අය වැෙයන් බව. ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, හාවඩ් විශ්වවිද ාලයට ගිය ඔබතුමාට, හාවඩ් 
විශ්වවිද ාලෙය් පාඨමාලාවක් හදාරපු ඔබතුමාට ෙම් ගැන ෙහොඳට 
ෙත්ෙරනවා. අපි දන්නවා, හාවඩ් විශ්වවිද ාලය කියන්ෙන් 
ෙමොකක්ද කියලා. ඇෙමරිකාෙව් බුද්ධිමය ෙක්න්දයක් හැටියට 
තමයි එය හඳුන්වන්ෙන්. The University of Harvard is an 
intellectual forte in the United States. Sir, you have gone 
there; you have been there and seen the thinking there. ෙමය 
අලුත් ෙදයක්. ෙමය අලුත් විධියට ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. මම 
කාරණා ෙදකක් ඉදිරිපත් කරන්න කැමැතියි. අපි හැමදාම ෙම් ගැන 
කථා කරනවා. අපි දකුණු ආසියාව ගැන කථා කරනවා; 
සිංගප්පූරුව ගැන කථා කරනවා; ෙකොරියාව ගැන කථා කරනවා; 
ඩුබායි ගැන කථා කරනවා. කථා කරනවා පමණයි. නමුත් අද රවි 
කරුණානායක මහතා ෙම් ර ට මූල  ෙක්න්දයක් බවට පරිවර්තනය 
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කිරීම සඳහා පැහැදිලි වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කරලා තිෙබනවා. 
විෙශේෂෙයන්ම එතුමා ෙම් රට ඩුබායි, සිංගප්පූරුව වැනි මූල  
ෙක්න්දයක් බවට පත් කිරීම සඳහා ෙපෞද්ගලික අංශය හා රාජ  
අංශය බද්ධ කරලා, යම් කිසි ධනස්කන්ධයක් ෙවන් කරලා 
තිෙබනවා. ලබන ජුනි මාසය වන විට එම වැඩ පිළිෙවළ පටන් 
ගැනීමට එතුමා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. අලුත් අදහස්වලින්, 
නිර්මාණශීලී අදහස්වලින් ෙපෝෂණය වූ අය වැය ෙයෝජනාවක් 
හැටියට මා ෙමය දකිනවා.  

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, MICE tourism කමය 
තුළින් නානාවිධ රටවල සංචාරක ක්ෙෂේතය ඉතාමත් දියුණු ෙවලා 
තිෙබන බව අපි දැකලා තිෙබනවා. සංචාරක ඇමතිවරෙයක් 
වශෙයන් අෙප් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල ඇමතිතුමාත්  කටයුතු කළා; 
මමත් ෙකටි කාලයකට කටයුතු කළා. ෙකෙහළිය රඹුක්වැල්ල 
මන්තීතුමා විෙශේෂෙයන්ම සංචාරක ක්ෙෂේතය සම්බන්ධෙයන් 
ෙගොඩක් ඇල්මක් දක්වන ෙකෙනක්. MICE tourism කියන්ෙන් 
නව සංකල්පයක්. Public-Private Partnerships යටෙත් MICE 
tourism සඳහා convention hall එකක් සෑදීමට රවි කරුණානායක 
මැතිතුමා රුපියල් බිලියන 3ක මුදලක් ෙවන් කර තිෙබනවා.  

ග රු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, විෙශේෂෙයන්ම අපෙග් Bond 
Papers විකිණීමට - රජෙය් තිෙබන ආදායම වැඩි කිරීම සඳහා 
රජෙය් මුදල් ෙනෝට්ටු විකිණීමට - එතුමා ෙවනම වැඩ පිළිෙවළක් 
දියත් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා ගරු නිෙයෝජ  
කථානායකතුමනි, ඉතාමත් ෙහොඳ අදහස්වලින් ෙපෝෂණය වූ අය 
වැයක් හැටියට මා ෙමම අය වැය දකිනවා. It is a Budget full of 
new ideas, which we have not seen from a Finance Minister 
for a long time. So, I commend him for that. ඒ වාෙග්ම, මම 
කලින් පකාශ කළ පරිදි අපෙග් රට ඉතා තරගකාරි ආර්ථිකයක් 
බවට පරිවර්තනය කිරීමට - to make our country a very 
competitive economy in South Asia - එතුමා උත්සාහ කරලා 
තිෙබනවා. යැෙපන්නන්ෙග් ආර්ථිකයකින් නිදහස් ෙකොට, 
නිෂ්පාදනෙයන් ශක්තිමත් වූ ඒ වාෙග්ම ඉතාමත් විනිවිද භාවෙයන් 
ෙපෝෂණය වූ අය වැයක් බවට පරිවර්තනය කිරීමට එතුමා උත්සාහ 
කරලා තිෙබනවා. ඵල දායිකත්වය වැඩි කිරීමට අවශ යි. 
විෙශේෂෙයන්ම රාජ  ෙසේවෙය් ඵල දායිකත්වය වැඩි කිරීමට 
අවශ යි. අප සියලු ෙදනාම දන්නවා රාජ  ෙසේවකයන් ලක්ෂ 
දහතුනක් පමණ සිටිනවා කියලා. නමුත්, මම පශ්නයක් ෙලස මතු 
කරන්න කැමැතියි, ෙම් රාජ  ෙසේවකයන්ෙගන් උපරිම ශක්තිය හා 
ෙසේවය රජයට ලැෙබනවාද කියලා. එම නිසා එම රාජ  
ෙසේවකයන් පුහුණු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 50ක මුදලක් 
එතුමා ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කරලා තිෙබනවා. එම නිසා ගරු 
නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි, ෙමම අය වැය ඓතිහාසික අය 
වැයක් හැටියට මම දකිනවා. Definitely, this is not one Budget, 
but several budgets that can hopefully build on the 
foundations that have been laid by the new vision the Hon. 
Prime Minister and the President have for this economy. 

එක පැත්තකින් අපෙග් දුප්පත් අහිංසක ජනතාවට ඒ ලැබිය 
යුතු සහන මුදල් ලැෙබන අතරම, අපෙග් ෙපෞද්ගලික අංශය 
ශක්තිමත් කිරීමට අපෙග් ආර්ථිකය නව පෙව්ශයකට ෙගන ඒමට 
උත්සාහ කරන අය වැයක් හැටියට මම ෙමම අය වැය දකිනවා. 
එම නිසා විෙශේෂෙයන්ම අපි ෙම් අවස්ථාෙව් දී ගරු රවි 
කරුණානායක මැතිතුමාට අපෙග් ස්තුතිය පකාශ කරනවා. 
ෙපෞද්ගලික අංශෙය් සියලුම ෙදනාට රෙට් ආර්ථිකය නැංවීමට 
අවශ  කරන සම්පත් ටික ලබා දීමට එතුමන්ලාෙග් සම්පූර්ණ 
කැපවීම හා දායකත්වය ෙම් අය වැෙයන් ඉල්ලා තිෙබනවා. We 
invite the private sector, as the Hon. Ravi Karunanayake 
said, to come forth, take some risks and make some 

initiatives for the sake of this economy, because it is time 
that the private sector comes in and contributes in a 
meaningful manner towards the development of this 
economy. 

අද අපෙග් මාතෘ භූමිය පවුල් වාදෙයන් ෙතොර අලුත් රටක් 
බවට පරිවර්තනය කිරීමට ෙම් අය වැෙයන් කටයුතු කර 
තිෙබනවා. තමුන්නාන්ෙසේලා ෙහොඳටම දන්නවා, පසු ගිය අය වැය 
ෙල්ඛන තුළින් එක පවුලකට පමණයි වැඩි සම්පත් පමාණයක් 
ලැබුෙණ් කියන කාරණය. ජාතික ධනෙයන් සියයට 70ක් පමණ  
එක පවුලකට පමණයි ගිෙය් කියන කාරණය ඔබතුමන්ලා 
දන්නවා. ගරු රවි කරුණානායක මහතා ෙමවර අය වැෙයන් එය 
ෙවනස් කරලා තිෙබනවා. ෙමම අය වැය ෙම් රෙට් සිටින සියලුම 
පාර්ශවකරුවන්ට; සියලුම ජනතාවට භුක්ති විඳින්න පුළුවන් අය 
වැයක් බවට පරිවර්තනය කිරීෙමන් එතුමා ෙමරෙට් ආර්ථිකය නව 
දැක්මකට ෙයොමු කරලා තිෙබනවා. ෙමම විෙශේෂිත අය වැය 
සෑදීමට කළ අද්විතීය වැඩසටහනට අෙප් භාණ්ඩාගාර 
ෙල්කම්තුමා ඇතුළු එහි සියලු ෙදනාටමත්, ගරු රවි කරුණානායක 
මහතා ඇතුළු මුදල් අමාත ාංශෙය් සියලු ෙදනාටමත් මාෙග් 
ස්තුතිය පකාශ කරමින් මා නිහඬ ෙවනවා. ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 

 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු රවි කරුණානායක මැතිතුමා. 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අෙප් නවින් දිසානායක මැතිතුමා කියපු කාරණාවලට මා 

තවත් ෙදයක් එකතු කරන්න කැමැතියි. ෙමොකද, එම කරුණුවලට 
යම් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න අවශ යි. විෙද්ශ ආෙයෝජකයන්ට 
ෙමම අවස්ථාව ලබා දීලා තිෙබන්ෙන් ෙකොටස් ෙදකකටයි. එකක් 
තමයි, සියයට 15ක බද්දක් අය කිරීමක් කලින් තිබුණා. පිට රටක 
එක්ෙකෙනක් ලංකාවට  ආෙවොත්, ඔහුට ලංකාෙව් තිෙබන 
ෙගොඩනැඟිල්ලකට ගිහිල්ලා තාවකාලිකව ජීවත් ෙවන්නට අවශ  
නම්, ඒ agreement එක අත්සන් කරන්න සියයට 15ක බද්දක් අය 
කරන්න අවශ යි කියන කාරණය. ෙනොවැම්බර් මාෙසේ 20ෙවනි දා 
සිට එම සියයට 15ක බද්ද අපි අයින් කරලා තිෙබනවා, බදු 
කුලියට අමතරව. ඉතින් leasing  charge එක දැන් නැහැ. ෙදවැනි 
කාරණාව තමයි ෙමතැන ෙපන්වන්න හදනවා පිට රට අය - 
 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ආයතනයකටද, ගරු ඇමතිතුමනි? 
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
නැහැ. නැහැ. ආයතන සහ පුද්ගලයන්ටයි. විෙද්ශිකෙයකු 

ෙමරටට තාවකාලිකව ජීවත් ෙවන්නට ආෙවොත් ෙගවීමට තිබුණු 
සියයට 15ක බද්ද සම්පූර්ණෙයන්ම අෙහෝසි කරලා තිෙබන්ෙන්.  

1399 1400 

[ගරු නවින් දිසානායක මහතා] 
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ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
පුද්ගලයාටත් පුළුවන්. ආයතනයකටත් පුළුවන්.  
 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඇත්ත වශෙයන්ම රටට ලැබුෙණ් ඒ වාෙග් ආයතනවලින් 

රුපියල් මිලියන 70යි.  

ඒක නිකම් අනවශ  ෙදයක්. ඒ වාෙග්ම තමයි විෙද්ශිකයන් 
ෙම් රටට ඇවිල්ලා ඉඩම් ගැනීෙම්දී කටයුතු කරන විධිය. අපි 
කිසිෙසේත්ම ඒ ෙකොන්ෙද්සි ලිහිල් කරලා නැහැ. එක විධියකින් 
විතරක් ලිහිල් කරලා තිෙබනවා. ඒ ෙමෙහමයි. ආෙයෝජකයන් 
ඕනෑ තරම් පිරිසක් ෙම් රටට රුපියල් බිලියන ෙදකකට වැඩි -
රුපියල් මිලියන 2,000කට වැඩි- ආෙයෝජනයක් ෙගනාෙවොත් අපි 
ෙබොෙහොම සතුටින් ඒ අය ෙගවිය යුතු සියයට 100 බද්ද ඉවත් 
කරලා තිෙබනවා. ආෙයෝජකයකු ෙනොවන විෙද්ශිකෙයක් නිකම් 
ෙම් රටට ඇවිල්ලා ඉඩමක් බදු ගන්න හැදුෙවොත් ඒ සියයට 100 
බද්ද ඒ විධියටම තිෙබනවා. [බාධා කිරීමක්] අපි පුළුවන් තරම් 
ෙද්ශීය ව වසායකයන්ට ඉඩ ෙදනවා. ඒ අයට  තාක්ෂණික දැනුම 
ෙගෙනන්න කියනවා. ඒකත් බැරි නම් අපි විෙද්ශීය 
ආෙයෝජකයන්ට ඉඩ ෙදනවා. හැබැයි, එෙහම එනෙකොට ඒ 
විෙද්ශීය ආෙයෝජකයා ඒ threshold එක පහුකරන්න අවශ යි. ඒ 
කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 2,000ක ආෙයෝජනයක් අවශ  නම්,- 
[බාධා කිරීමක්] ඔව්, Rs. 2 billion.  ඒ කියන්ෙන් රුපියල් මිලියන 
2,000ක්. 

තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. පිට රට විශව්විද ාලයක් 
ඇවිල්ලා කිව්ෙවොත්, "අපි අවුරුද්දකට ෙමන්න ෙමච්චර ළමයි  
පිරිසකට උදවු කරනවා" කියලා, අපි එයින් රටට එන වාසිය 
සාෙප්ක්ෂව බලලා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරලා කැබිනට් 
එෙකන් ඒකට අනුමැතිය ෙදනවා. ෙමහිදී තනි පුද්ගලෙයකුට 
තීන්දුවක් ගන්න අවස්ථාවක් නැහැ. කැබිනට් මණ්ඩලය 
කිව්ෙවොත්, "ඔව්, අපි ඒ වාෙග් ෙද්කට අවස්ථාව ෙදනවා, එය රටට 
ඔබින ෙදයක්" කියලා, එතෙකොට තමයි Rs. 2 billion mark එක, 
threshold එක අඩු ෙවන්ෙන්. නමුත් ඒ වාෙග් ඒවා ෙවන්ෙන් 
ෙබොෙහොම කලාතුරකින්. ඉස්පිරිතාලයක් දැම්ෙමොත් ඒ වාෙග් 
ෙදයක් ෙවනවා. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු ඇමතිතුමා, ඉස්සර "Pioneering Status" කියලා එකක් 

තිබුණාෙන්. ඒවා ආෙයත් එනවා කියලා ෙන්ද ඔබතුමා කියන්ෙන්? 
 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
ඔව්, ඒ වාෙග් ආෙයෝජන. මම ෙමතැනදී නිවැරදි කිරීමක් 

කරන්න අවශ යි. ෙමොකද, යම් අය කියනවා අපි ෙම්වා සියලුම 
ෙදනාට විවෘත කරලා තිෙබනවා කියලා. ඒ වාෙග් කිසිම ෙදයක් 
නැහැ. ගිය ආණ්ඩුව කළ ෙහොඳ ෙද්වල් තිෙබනවා, අපි ඒ ෙහොඳ 
ෙකොටස අරෙගන තිෙබනවා. සුද්දන්ට ඇවිල්ලා නිකම් ඉඩම් 
ගන්න අවස්ථාව ෙදනවා ෙවනුවට, ඔවුන් රුපියල් මිලියන 
2,000ක ආෙයෝජනයක් කෙළොත් ඒ බද්ද ඉවත් කරනවා කියලා 
අපි ඔවුන් දිරිමත් කරලා තිෙබනවා. 

 

ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 

ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
තවත් කාරණයක් තිෙබනවා. ඔවුන් කිව්ෙවොත්, "අපි රක්ෂා 

10,000ක් ෙදනවා" කියලා, එතැනදීත් අපි අය කරන බදු 
පතිපත්තිය ලිහිල් කරනවා. රක්ෂා 10,000ක් ෙදනවා නම්  
රුපියල් මිලියන 1,500ක ආෙයෝජනයක් කරන්න  අවස්ථාව ලබා 
ෙදනවා. ෙමොකද, රක්ෂා 10,000ක් ඇති කරනවා කියන්ෙන් 
ෙබොෙහොම ෙහොඳ ෙදයක්. රක්ෂා පමාණය අනුවත් අපි බදු 
පතිපත්තිය ලිහිල් කරනවා. ඒ නිසා කරුණාකරලා ෙම් කරුණු 
වැරදියට වටහාගන්න එපා. මම මාධ  ආයතනවලිනුත් 
කාරුණිකව ඉල්ලීමක් කරනවා, ෙම් පිළිබඳ නිවැරදි කිරීමක් 
අවශ යි, ජනතාව දැනුවත් කිරීමක් අවශ යි කියලා.  අපි අය 
වැයක් හදලා තිෙබන්ෙන්,- 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ෙම් විවාදෙය්දී දවස තුළ පැනනඟින කරුණුවල සංක්ෂිප්තයක් 

අරෙගන ඒ ගැන පකාශයක් කිරීෙම් හැකියාව මුදල් ඇමතිවරයා 
හැටියට ඔබතුමාට තිෙබනවා. ඒ නිසා හැම ෙදනාම ෙබොෙහොම 
ආදරෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ඔබතුමාෙග් උපරිම කාලය- 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
දැනට මන්තීවරු 38ෙදෙනක් ෙම් විවාදෙය්දී කථා කර 

තිෙබනවා. ඒ හැම කථාවකම සංක්ෂිප්ත වාර්තාවක් ලැබී 
තිෙබනවා. ඒ කථා කරපු හැම මන්තීවරෙයකුෙග්ම වැදගත් අදහස් 
ගන්නවා. නිකරුෙණ් පශ්න කරන ෙදන්ෙනක්, තුන්ෙදෙනක් 
ඉන්නවා. ඒ බෙඩ් ගායට ෙමොකුත් කරන්න බැහැ. ෙමතැනට පක්ෂ 
ෙභ්දයක් අවශ  නැහැ. අපට අවශ  වන්ෙන් රටට රටට ඔබින 
ආර්ථිකයක් හදන එක. ඒක අපි සියලු ෙදනාෙග්ම වග කීමක්. අපි 
වැරදි කරලා ඇති. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඒ අලුත් අදහස් ඉදිරිපත් කළ අය සමඟ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තු 

භූමිය තුළදීම ෙනොෙයකුත් සාකච්ඡා පවත්වමින් තවත් අදහස් 
දක්වන්න ඒ අයට අවස්ථාව දීෙගන යනවා ෙන්ද, ෙපෙර්දා ඉඳන්? 

 
ගරු රවි කරුණානායක මහතා 
(மாண் மிகு ரவி க ணாநாயக்க) 
(The Hon.  Ravi Karunanayake) 
අනිවාර්යෙයන්ම. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි අපි නම ශීලි ෙවනවා. 

අපි ඉදිරිපත් කර තිෙබන අදහස්වලට වඩා ෙහොඳ අදහසක් ෙම් ගරු 
මන්තීවරුන්ෙගන් ආෙවොත්, අපි නම ශීලි විධියට ඒවාට අනුකූලව 
ෙවනස් ෙවනවා. අද දිගම්බරම් ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අදහස්, 
නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා ඇමතිතුමා ඉදිරිපත් කළ අදහස් අපි 
සැලකිල්ලට ගන්නවා. මහින්ද අමරවීර ඇමතිතුමා ධීවරයන්ෙග් 
දැන් සම්බන්ධෙයන් අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අනුව අපි ඉදිරිපත් 
කළ වැරදි ෙතොරතුර අපි නිවැරදි කළා. අපට අවශ  වන්ෙන්             
රෙට් ෙහොඳ ආර්ථිකයක් ඇති කිරීමයි. එෙහම නැතුව ෙම්ක 
ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් ෙහෝ රනිල් විකමසිංහ 
අගමැතිතුමාෙග් ෙහෝ රවි කරුණානායකෙග් අය වැයක් 
ෙනොෙවයි. ෙම්ක අපි රට ෙවනුෙවන් හදන අය වැයක්. අපි 
තමුන්නාන්ෙසේලාෙග් ෙහොඳ අදහස් හැම ෙද්ම ගන්නවා. ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි. 
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ගරු කාදර් කාදර් මස්තාන් මහතා 
(மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. Kader Kader Masthan) 
பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். 

அல்ஹம் ல்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். 

அஸ்ஸலா  வஸ்ஸலா  அலா அஸ்ரபில் ர்ஸலீன் 
அம்மா பஃத். 

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள! ெகளரவ 
அைமச்சர்கேள! ெகளரவ பாரா மன்ற உ ப்பினர்கேள! 
கடந்த பாரா மன்றத் ேதர்த ல் ேபாட் யி வதற்கு 
வாய்ப்பளித்த ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்க க்கு த ல் என  மனமார்ந்த நன்றிகைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். 2009இல் ன்  தசாப்த 
உள்நாட்  த்தம் நிைற ற் , சுமார் ஐந்தைர வ டங்கள் 
கடந்த நிைலயில், த்தத்தின் ெகா ரத்ைதத் தம  கண்களால் 
கண்ட, அதன் ேவதைனகைள உணர்ந்த ன்  தைல ைறகள் 
தம  ேசாகங்கைள வரலாறாக டக்கிைவத் விட் , 
ஒன்றிைணந்த இலங்ைகயில், எம  தாய்நாட் ன் ஒளிமயமான 
எதிர்காலம் ேவண் ம் வன்னிவாழ் தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள 
மக்க க்கு வி  ேவண் ம் ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர 

ன்னணிக்கு வாக்குகைள வழங்கி என்ைனப் 
பாரா மன்றத் க்குத் ெதாி ெசய்  எனக்கு இன்  இங்கு 
ேபசுவதற்கான சந்தர்ப்பத்ைதப் 
ெபற் க்ெகா த்தி க்கின்றனர். உண்ைமக்கும் ேநர்ைமக்கும் 
நியாயத் க்கும் மதிப்பளிக்கும் அந்த அன்பார்ந்த வன்னி 
மக்க க்கு என  மனமார்ந்த நன்றிகைளத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கின்ேறன். கழ் அைனத் ம் 
அல்லாஹ் க்ேக! 

மக்கள் ேசைவ என்ப  எனக்கு ஒன் ம் திய விடயமல்ல. 
நான் என  தந்ைத வழியில் பயிற்றப்பட்டவன். அவர் 
பாரா மன்றம் வராமேலேய த்த ைனயில் 
இ ந் ெகாண்  ஒ  தனியாளாக ச க ேசைவயில் ஈ பட் ப் 
பிரேதசத்தின் தமிழ், ஸ் ம், சிங்கள மக்களின் மனதில் நீங்கா 
இடம்பி த் ள்ளார். அவர் வழியில் மக்க டன் மக்களாக 
இ ந்  ேசைவயாற்றிய என்ைன இன்  வன்னி மக்கள் தம  
பிரதிநிதியாகத் ேதர்ந்ெத த் ள்ளனர். எனேவ, இப்ேபா  
என  பணி ச கக் கடைமயாக மாறி ள்ள .  

ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்களின் 
தைலைமயிலான ஐக்கிய மக்கள் சுதந்திர ன்னணியின் 

தலாவ  பாரா மன்றத் ெபா த் ேதர்த ல் அக்கட்சியில் 
ேபாட் யிட்  ெவற்றிெபற்ற, நா  வ க்குமான 
ஒேரெயா  ஸ் ம் பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற 
வைகயி ம்  லங்கா சுதந்திரக் கட்சி சார்பாகப் 
ேபாட் யிட்  ெவற்றி ெபற்ற ஒேரெயா  சி பான்ைமப் 
பாரா மன்ற உ ப்பினர் என்ற வைகயி ம் இன, மத, ெமாழி 
ேபதமின்றி அைனத்  மக்க க்கும் ேசைவயாற்ற நான் 
கடைமப்பட் ள்ேளன்.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, 2016ஆம் 
நிதியாண் க்கான வர  ெசல த் திட்டத்ைத இந்த அைவயில் 
சமர்பிப்பித்த நிதி அைமச்சர் ெகளரவ ரவி க ணாநாயக்க 
அவர்கள் தன  உைரயில் "நாம் ஒ  சில ேகாடீஸ்வரர்க க்கு 
மாத்திரம் தளத்திைன ஏற்ப த்திக் ெகா ப்பதைன ேநாக்கமாக 
ெகாள்ளவில்ைல. மில் யன் ேகாடீஸ்வரர்கைள 
உ வாக்குவதற்கான வழிைய ஏற்ப த் வேத எம  

ேநாக்கமாகும்" எனக் குறிப்பிட்டார். உண்ைமயில் பல் ன, 
பல் சமய, மிக நீண்டகால வரலாற் ப் பின்னணிைய ைடய 
எம  நாட்ைட அைனத்  மக்க ம் எவ்வித 
பாகுபா க மின்றி வானவில் ேபான்  பிரகாசிக்கக்கூ ய, 
ெபா ளாதாரச் ெசழிப் ள்ள, அபிவி த்தியைடந்த ஒ  நாடாக 
மாற்றியைமப்பேத எம  இலக்காக இ க்க ேவண் ம்.  

ேமதகு ஜனாதிபதி மற் ம் ெகளரவ பிரதம அைமச்சர் 
குறிப்பிட்ட ேபான்  எம  எதிர்காலச் சந்ததியின க்குச் 
சிறந்த வாய்ப் க்கைள ஏற்ப த் வைத இலக்காகக்ெகாண்ேட 
இந்த வர  ெசல த் திட்டம் ன்ைவக்கப்பட் ள்ள . 
உண்ைமயில் இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 

ன்ெமாழியப்பட்ட ஒ  மில் யன் ேவைலவாய்ப் க்கைள 
உ வாக்குதல், வ மான மட்டங்கைள வி த்தி ெசய்தல், 
கிராமியப் ெபா ளாதாரங்கைள அபிவி த்தி ெசய்தல், 
கிராமிய மற் ம் ேதாட்டத் ைறயினர ம் ந த்தர வகுப்ைபச் 
சார்ந்தவர்களின ம் அரசாங்க ஊழியர்களின ம் ஆதன 
உாிைமைய உ திப்ப த்தல், பரந்த மற் ம் உ திவாய்ந்த 
ந த்தர வகுப்பினைர உ வாக்குதல் என்பன மிக ம் 
வரேவற்கத்தக்க விடயங்களாகும்.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, வன்னிவாழ் தமிழ், 
ஸ் ம், சிங்கள மக்களின் பிரதிநிதி என்ற வைகயில் இந்த 

வர  ெசல த் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்பட்ட கிராமியப் 
ெபா ளாதார மீெள ச்சி நடவ க்ைக டன் ெதாடர்பான 
விவசாயம், பழங்கள் மற் ம் காய்கறிகள் உற்பத்தி, 
பாற்பண்ைணக் ைகத்ெதாழில், கடற்ெறாழில், 
ேகாழிப்பண்ைண மற் ம் இவற் டன் சார்ந்த பதனிடல் 
ேபான்ற ெதாழில் யற்சிகள் லம் எம  மக்கள் 
ெப ம்பா ம் பயனைடவார்கள் என நாம் நம் கின்ேறன்.  

குறிப்பாக இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் காணப்ப ம் 
ந ன ெதாழில் ட்பத் டனான ைமயான ெநல் 
களஞ்சியசாைல ஒன்ைற மன்னார் மாவட்டத்தில் நி தல், 
அ ராத ரம், வ னியா மற் ம் கிளிெநாச்சி மாவட்டங்கைள 
இைணத்  விவசாய, கால்நைட மற் ம் மீன் பதப்ப த் ம் 
ைகத்ெதாழில் ைமயங்கைள உ வாக்குதல், வ னியாவில் 

திய ெபா ளாதார வலயெமான்றிைன நி வதற்கு பாய் 
200 மில் யன்கைள ஒ க்கீ  ெசய்தல், எம  பிரேதசத்தின் 
கல்வி ேமம்பாட் க்காக வ னியாவில் விவசாய பீடத்ைத 
அைமத்தல், யாழ்ப்பாணம் ைகயிரதப் பாைதயில் மாேகா 
மற் ம் வ னியா பாைதகளின் ேவகத்திைன 
ேமம்ப த் வதற்காக பாய் 2,000 மில் யன் நிதி ஒ க்கீ  
ெசய்தல், தம் ள்ள, ெபாலன்ன ைவ, ல்ைலத்தீ , 
யாழ்ப்பாணம் ேபான்ற இடங்கைள இைணக்கும் வைகயிலான 
வடக்கு, கிழக்கு அதிேவகப் பாைதைய விாிவாக்குதல் ஆகிய 
பல சிறந்த திட்டங்கள் லம் எம  வன்னி மக்க ம் 
பயனைடவார்கள். இைவ அவர்கைள ம் நாட் ன் ேதசியப் 
ெபா ளாதாரத்தின் பங்குதாரர்களாக உள்வாங்கித் 
தைலநிமிர்ந்  வா ம் ஒ  ச கமாக மாற்றியைமக்கும் என 
நான் நம் கின்ேறன்.  

ெகளரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, ஒ  பாாிய 
அபிவி த்தி இலக்குடன் பயணிக்கும் எம  நாட் ன் 
அைனத்  யற்சிக க்கும் ரண ஆதரைவ வழங்குவ டன், 
அதில் க்கிய பங்குதாரராக ன்னின்  உைழப்பதற்கு 
அைனத்  வன்னி மக்க ம் ஆவலாய் உள்ளனர். இ ப்பி ம் 

த்த சூழ்நிைலயில் வன்னி மண்ணி ந்  காரணமின்றிேய 
அநியாயமாக ெவளிேயற்றப்பட்ட தமிழ், ஸ் ம் மற் ம் 
சிங்கள மக்கள் உள்நாட் ேலேய அகதிகளாக வாழ்ந்  
வ கின்றைம மிக ம் மன ேவதைனக்குாிய விடயமாகும். இன 
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நல் ணக்கத்ைத ைமயாக அைடவதி ள்ள தடங்கல் 
மற் ம் தாமதங்கள், குறிப்பாக அதன் பிரதான அம்சங்களான 

னர்நிர்மாணம் ெசய்தல், உாிய இழப்பீ கைள வழங்கல், நீதி 
வழங்கல், அரசியல் ைகதிக க்கான ெபா மன்னிப்  வழங்கல் 
மற் ம் உாிய வாழ்வாதார வசதிக டன் அைனத்  
மக்கைள ம் ெகளரவமான ைறயில் மீள்கு ேயற்றல் எ ம் 
விடயங்கள் காரணமின்றிேய தாமதப்ப த்தப்பட்  
வ கின்றைம பிரேதச அபிவி த்திைய ம் மக்கள  நாளாந்த 
வாழ்ைவ ம் ெபாி ம் பாதித் ள்ள .  

இன்  த்தம் வைடந்த நிைலயில், 
பல்லாயிரக்கணக்கான வன்னி மக்கள் தம  ெசாந்த 
இடங்களில் கு யமர யாமல் அல்ல  கு யமர்த்தப்படாமல் 
உள்ளனர். அேதேபால, த்த சூழ ல் ைக ெசய்யப்பட்ட 

ற் க்கும் அதிகமான இைளஞர்கள் இ வைர எவ்வித 
விசாரைணக மின்றித் த த்  ைவக்கப்பட் ள்ளனர். ேம ம், 
இனந்ெதாியாத ைறயில் கடத்தப்பட்ட தம  உற கள் 
பற்றிய எவ்வித தகவல்க ம் இல்லாத ேசாகத் டன் வா ம் 

ற் க்கணக்கான கு ம்பங்க ம் வன்னியில் வாழ்கின்றனர். 
கு ம்பத் தைலவர்கைள இழந் , இன்  விதைவகளாக 
பல்ேவ  கஷ்டங்க க்கு மத்தியில் தம  பிள்ைளகளின் 
நல க்காக வா ம் கு ம்பத் தைலவிகளின் 
அர்ப்பணிப்ைப ம் நாம் மறந் விட யா . இந்தச் 
ேசாகங்கள் வன்னி மக்கைள மாத்திரமல்ல, 
மனிதாபிமானத் ட ம் உண்ைமயான ேதசிய உணர் ட ம் 
இந்தப் பிரச்சிைனைய ேநாக்கும் அைனவைர ம் ண்ப த் ம் 
விடயங்களாகும். எனேவ, எம  மக்களின் உண்ைமயான 
ேதைவகைள இனங்கண்  ன் ாிைமப்ப த்தி, அவற்ைறத் 
தீர்க்க உாிய நடவ க்ைககள் எ க்கப்படேவண் ம்.  

ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, “உள்நாட் ல் 
இடம்ெபயர்ந்தவர்கைள மீள்கு ேயற் வதற்கான 
நடவ க்ைககைள உடன யாக நாம் எ ப்ப டன் ஏற்கனேவ 
மீள் கு ேயறிய கு ம்பங்க க்கு வாழ்வாதார 
வாய்ப் கைள ம் அ ப்பைடத் ேதைவகைள ம் 
வழங்குவதற்கும் நடவ க்ைக எ த் ள்ேளாம்; இதற்காக 

ைறயான சுகாதார வசதிகள், சுத்தமான கு நீர் மற் ம் 
மின்சாரம் என்பவற் டன் மன்னார் மற் ம் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டங்களில் 20,000 கைள நிர்மாணிப்ேபாம்” என 
வர  ெசல த் திட்ட உைரயின்ேபா  ெகௗரவ நிதியைமச்சர் 
அவர்கள் குறிப்பிட் ந்தார். இ  மிக ம் வரேவற்கத்தக்க 
விடயமாகும். உண்ைமயில் இன்  அங்கு இைதவிட பல 
மடங்கு களின் ேதைவ உள்ள . எனேவ, இந்த வர  
ெசல த் திட்டத்தின் உண்ைமயான இலக்குகைள 
அைடவதற்கு,  நா ம் ஒன்றிைணந்  உள்நாட் ல் வா ம் 

த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட அைனத்  மக்கைள ம் ரண 
வசதிக டன் கு யமர்த்த அ ம்பா பட ேவண் ம். அதன் 
காரணமாக எதிர்பார்த்த பரந்த மற் ம் உ திவாய்ந்த ந த்தர 
வகுப்பினைர நிச்சயமாக உ வாக்க ம். இ  தவிர, சிறந்த 
கு நீர் வசதியின்ைம, உட்கட்டைமப்  வசதிகளின்ைம, 
வாழ்வாதார உதவிகளின்ைம, ெதாழில் வாய்ப்பின்ைம, ெபா  
வசதிகளின்ைம ேபான்றவற்ேறா  கல்விப் பிரச்சிைன ேபான்ற 
பல பிரச்சிைனக ம் வன்னிப் பிரேதசத்தின் மன்னார், 
வ னியா மற் ம் ல்ைலத்தீ  ஆகிய ன்  
மாவட்டங்களி ம் காணப்ப கின்றன. 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ගරු මන්තීතුමා, දැන් ඔබතුමාට ලබා දී තිෙබන කාලය 

අවසන්. 

ගරු කාදර් කාදර් මස්තාන් මහතා 
(மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. Kader Kader Masthan) 
ගරු නි ෙයෝජ  කථානායකතුමනි, මට තව විනාඩි ෙදකක 

කාලයක් ලබා ෙදන්න. 

ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள! வ னியா 
மாவட்டத்தில் சி நீரக ேநாயினால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் 
எண்ணிக்ைக 2014 இல் 182 ஆக இ ந்த . அ  2015இல் 
286 ஆக சுமார் 57 சத தத்தால் அதிகாித் ள்ள . இ  மிக ம் 
அபாயகரமான ேபாக்காகும். நீாி ள்ள கல்சியத்தின் அள  
மக்களின் உடல் ஆேராக்கியத்ைதப் ெபாி ம் பாதித் ள்ள . 
இந்த வைகயில், ேமதகு ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன 
அவர்களின் யற்சியினால் பாாிய சி நீரக 
ைவத்தியசாைலெயான்  வன்னியின் எல்ைலப் பகுதியில் 
நி வப்ப கின்றைம காலத்தின் ேதைவயாகும். அேதேபால், 
அதற்குப் பாிகாரமாக வன்னியின் அைனத் க் 
கு யி ப் க்க க்கும் யநீைர வழங்க உாிய ஏற்பா கள் 
எ க்கப்படேவண் ம். குறிப்பாக, வன்னியில் த்தத் க்குப் 
பின்னர், அதாவ  2010களில் மக்கைள மீளக்கு ேயற்றிய 
பகுதிகளி ள்ள திகள் தி த்தப்பட் ள்ளன. ஆனால், 
வ னியா நகைர ைமயமாகக்ெகாண்ட மக்கள் ெசறிவாக 
வா ம் கு யி ப் ச் சார்ந்த திகள் மிகேமாசமான நிைலயில் 
உள்ளன. குறிப்பாக, B-52 எ ம் வ னியா பஜார் தி, 
சாளம்ைபக்குளம், வரசங்குளம், கு க்க ர் ேபான்ற 
கிராமங்கைள இைணக்கும் வ னியா பைறயனாலங்குளம் 
சந்தி வைர ள்ள A-30 தி, ெந க்குளம் சந்தியி ந்  
சூ ெவந்த ல , உ க்குளம், ர ரம் ஊடாக மதவாச்சி-
மன்னார் திைய இைணக்கும் B-325 தி மற் ம் 
வாாிக்குட் ர், தம்பன்குளம் கிராமங்கைள இைணக்கும் 

வரசங்குளம் - ெசட் க்குளம் தி, மாம வ, ேபாகஸ்ெவவ, 
பராக்கிரம ர ஆகிய கிராமங்கைள இைணக்கும் ெவளிக்குளம் 
- ெவ ஓயா வைர ள்ள  B-442 தி ேபான்ற பல பிரதான 

திகள் ெசப்பனிடப்பட் ச் சீர்ெசய்யப்படேவண் ய 
ேதைவ ம் உள்ள . 

ெகௗரவ பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கேள, பல 
தசாப்தங்களாகத் தீர்க்கப்படா  ைதந்  கிடக்கும் வன்னி 
மக்களின் பிரச்சிைனகைள இவ்வா  அ க்கிக்ெகாண்ேட 
ேபாகலாம். 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
කථාව අවසන් කරන්න, ගරු මන්තීතුමා. 
 
ගරු කාදර් කාදර් මස්තාන් මහතා 
(மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. Kader Kader Masthan) 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි,  මට තව විනාඩියක් 

ෙදන්න. 
 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
ඔබතුමා විනාඩි තුනක් වැඩිපුරත් අරෙගන තිෙබනවා. 
 
ගරු කාදර් කාදර් මස්තාන් මහතා 
(மாண் மிகு காதர் காதர் மஸ்தான்) 
(The Hon. Kader Kader Masthan) 
තව විනාඩියක් ෙදන්න, ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමනි.   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ஆனால், தீர்  காண்ப  என்ப  தனி ஒ வரால் 
ெசய்ய மான விடயமல்ல. மாறாக, ைமயான அரச 
இயந்திர ம் மக்கள் அைமப் க்க ம் அரசியல் தைலைமக ம் 
இைணந்  பணியாற்றினால் மாத்திரேம உண்ைமயான 
தீர்ைவ அைடய ெமன நான் நம் கின்ேறன். இ தியாக, 
பாதிக்கப்பட்ட மக்க க்கு வி  கிைடக்க, ேதசிய 
அரசாங்கத்தின் அபிவி த்திப் பயணத்தில் இைணந்  
ெசயற்பட தமிழ், ஸ் ம்,, சிங்கள அரசியல் தைலைமகள் 
மற் ம் பிரேதச அரசியல்வாதிகள் தம  கட்சி 
ேவ பா க க்கு அப்பால் ஒன்றிைணந்  ஒற் ைமயாகப் 
பணியாற்ற எல்லாம் வல்ல இைறவனிடத்தில் 
பிரார்த்தித்தவனாக என  கன்னி உைரைய 
நிைற ெசய் ெகாள்கிேறன். நன்றி! 

 
ගරු නිෙයෝජ  කථානායකතුමා 
(மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள்) 
(The Hon. Deputy Speaker) 
The next speaker is the Hon. (Mrs.) Hirunika 

Premachandra. Before she starts, will an Hon. Member 
propose the Hon. Mujibur Rahuman to the Chair? 

 
ගරු ආනන්ද අලුත්ගමෙග් මහතා 
(மாண் மிகு ஆனந்த அ த்கமேக) 
(The Hon. Ananda Aluthgamage) 
Sir, I propose that the Hon. Mujibur Rahuman do now 

take the Chair. 

 
ගරු තුෂාර ඉඳුනිල් අමරෙසේන මහතා 
(மாண் மிகு ஷார இந் னில் அமரேசன) 
(The Hon. Thushara Indunil Amarasena) 
 

 

විසින් ස්ථිර කරන ලදී. 
ஆேமாதித்தார். 
Seconded. 
 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 

 
අනතුරුව ගරු නිෙයෝජ   කථානායකතුමා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මුලාසනාරූඪ විය. 
 

அதன்பிறகு, மாண் மிகு பிரதிச் சபாநாயகர் அவர்கள் 
அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு  ஜி ர் ரஹுமான் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

 

Whereupon THE HON. DEPUTY SPEAKER left the Chair, and 
THE HON. MUJIBUR RAHUMAN took the Chair. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමිය කථා කරන්න. ඔබතුමියට විනාඩි 20ක 

කාලයක් තිෙබනවා. 

[අ.භා. 2.56] 
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ශී ලංකාෙව් 69වැනි අය වැය  

පිළිබඳව විෙශේෂෙයන්ම තරුණ ෙද්ශපාලනඥවරියක් විධියට අද 
ෙම් අවස්ථාෙව්දී කථා කරන්න ලැබීම පිළිබඳව පළමුෙවන්ම 
සන්ෙතෝෂ ෙවනවා.  විෙශේෂෙයන්ම රෙට් අනාගතය බාර ගන්න 
ඉන්න තරුණ පරපුර නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලනඥවරියක් 
විධියට තරුණ තරුණියන්ට, ෙයොවුන් පරපුරට ෙම් අය වැය 
ෙකොෙහොමද දැෙනන්ෙන් කියන එක පිළිබඳවත්, ඒ වාෙග්ම  රෙට් 
සමස්ත ජනතාවට ෙම් අය වැය  දැෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන 
එක පිළිබඳවත්, ජනතාවත් එක්ක නිතරම ඉන්න 
ෙද්ශපාලනඥවරියක් විධියට  ඔවුන්ෙග් අදහස් වාෙග්ම 
ෙපරමුණක් විධියට අෙප් අදහසුත් මම අද ෙමම සභාෙව් පකාශ 
කරන්න කැමැතියි.  

පළමුෙවන්ම කියන්න ඕනෑ, අපි පසු ගිය ජනවාරි 8වැනිදා 
ලබා ගත් ජයගහණය ඉතාමත් සුවිෙශේෂී එකක් බව.  පසු ගිය 
ජනවාරි 8වැනිදා පැවති ජනාධිපතිවරණයට කලින් හිටපු 
ජනාධිපතිවරයා මුදල් ඇමතිවරයා වශෙයන් අය වැය පකාශයට 
පත්  කළා.  මට ෙහොඳට මතකයි, එවකට මම බස්නාහිර පළාත් 
සභාෙව් මන්තීවරියක් වශෙයනුයි සිටිෙය්.   එතුමා  එතුමා අය වැය 
පකාශයට පත් කරලා අවසානෙය් ඇහුවා,  "ෙකොෙහොමද, ගෙම් 
බයියාෙග් වැඩ?" කියලා. එතුමාෙග් කථාෙවන් පසුව තමයි  
බයියන්ෙග්, ෙටොයියන්ෙග් කථාව එළියට ආෙව්. එතුමා ගෙම් 
බයියන්ෙග් වැඩ ෙකොෙහොමද කියලා අහද්දී,  එවකට විපක්ෂෙය් 
සිටි සියලුම යූඑන්පී මන්තීවරුන් පමුඛ සියලු ෙදනාට  කටඋත්තර 
නැති වුණා. ඒකට ෙහේතුව තමයි, අපි හැෙමෝටම හිතාගන්න බැරි, 
පාෙයෝගිකව කරන්න පුළුවන් ද කියලා සැක හිෙතන, ඒෙහත් 
රෙට් ජනතාව කැමැති ෙවයි කියලා හිතන විධිෙය් අය වැයක් 
තමයි එතුමා එදා පකාශයට පත් කෙළේ. හැබැයි, එෙහම අය වැයක් 
පකාශයට පත් කළත්, පසු ගිය ජනවාරි 8වැනිදා එතුමා පරාජයට 
පත් වුණා. ෙමොකක්ද, එෙහනම් ඒෙක් ෙත්රුම? ඒෙක් ෙත්රුම 
තමයි තවදුරටත් ෙම් රෙට් ජනතාවට ලස්සන රූපයක් ෙපන්නලා, 
පාෙයෝගිකව කරන්න බැ රි විධිෙය්, සහනාධාර ෙගොඩාක් ෙදන 
විධිෙය් අය වැයක් පකාශයට පත් කළාට, රෙට් ජනතාවෙග් සිතුම් 
පැතුම් එතැනින් ඉෂ්ට ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක.  ඒක තමයි පසු 
ගියදා  පැවැති  ජනාධිපතිවරණෙයන් පසුව රෙට් ජනතාව අපට දීපු 
පණිවුඩය.  එදා මුදල් ඇමතිතුමා අය වැය ඉදිරිපත් කළාට පසුව 
මමත් මාධ යට පකාශයක් කළා.  අගමැතිතුමා වචනයක්වත් කථා 
කරන්ෙන් නැතිවයි එළියට බැස්ෙසේ. හිටපු විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන් 
වචනයක්වත් කථා කරන්ෙන් නැතිවයි එළියට බැස්ෙසේ. ෙමොකද, 
හැෙමෝම භය වුණා, ෙම් අය වැය ෙයෝජනා ඇත්තටම කියාත්මක 
කරන්න පුළුවන්ද, ෙම්ක පාෙයෝගික ද කියලා. පා ෙයෝගික 
වුෙණොත් රෙට්ම ජනතාවට සහන රාශියක් සැලෙසනවා. හැබැයි, 
ඔවුන් හැම ෙකනාටම වැටහුණු ෙදයක් තමයි  ඒ අය වැය 
පාෙයෝගික නැහැ කියන එක.  

පසු ගිය ආණ්ඩුවට හැමදාම තිබුෙණ්  පැලැස්තර ෙද්ශපාලන 
විසඳුම්. පැලැසත්ර ෙද්ශපාලන විසඳුම් කියන්ෙන්, පසු ගිය 
කාලෙය්ම යම් කිසි මැතිවරණයක් ළඟ එන ෙකොට පකාශයට පත් 
කරපු අය වැය, මැතිවරණය ජයගහණය කිරීෙම් අය වැයක් 
විධියට තමයි ඔවුන් පකාශයට පත් කෙළේ. ෙම් පැලැස්තර 
කථාවටම මම පුංචි උදාහරණයක් කියන්නම්.  පසු ගිය කාලෙය් 
ෙබොරැල්ල, වනාතමුල්ෙල් ඉතාමත් උත්කර්ෂවත් අන්දමින් 
"සිරිසර උයන" කියලා නිවාස සංකීර්ණයක් විවෘත කළා මට 
මතකයි. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙකොළඹ පෙද්ශෙය් 
සිටින මන්තීවරයකු විධියට ඔබතුමාත් දන්නවා ඇති, ෙම් නිවාස 
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සංකීර්ණෙය් අද වන විට තිෙබන තත්ත්වය පිළිබඳව. ෙම් ළඟදී 
දවසක අම්මා ෙකෙනක් ළමයකු වඩා ෙගන ඒ නිවාස සංකීර්ණෙය් 
උඩම තට්ටුව වන 11වැනි තට්ටුවට ගිය අවස්ථාවක, ළමයා 
වීදුරුවට අතින් ගහපු පාරට 11වැනි තට්ටුෙව් ඉඳලා ඒ වීදුරු 
ජෙන්ලය පහළට කඩා ෙගන වැටුණා. ඔන්න, ඒවාෙය් පමිතිය. 
හදිසියට හදාපු නිවාස සංකීර්ණවල තිෙබන පමිතිය ගැනයි මම ෙම් 
කථා කරන්ෙන්.  එම "සිරිසර උයන" නිවාස සංකීර්ණයට ගිහිල්ලා 
බැලුෙවොත් එහි ෙපොෙළොව සම්පූර්ණෙයන්ම යටට ගිලා බැස 
තිෙබනවා දැක ගන්නට පුළුවන්.   

අෙනක් කාරණය, ඒ පෙද්ශෙය් ජනතාව එදිෙනදා යම්කිසි 
ෙවෙළඳාමක් කර ෙගන ජීවත් වුණු ජනතාවක්. අඩුම ගණෙන් 
තුන්ෙදනකුට, හතරෙදනකුට ඉඳෙගන එදා ෙව්ල කන්න බැරි 
ෙපොඩි සාලයක් ඒ නිවාසවල තිෙබන්ෙන්. ෙදෙද නකු සාලෙය් 
ඉඳෙගන කෑම කනවා නම් අනික් ෙදෙදනා කාමරයට ෙවලා බලා 
ෙගන ඉන්න ඕනෑ, ඒ ෙගොල්ලන්ට කෑම කන්න turn එක එන 
කල්. කුකුළන් පටවනවා වාෙග් ජනතාව ඒ පුංචි නිවාසවලට 
පැටවීම නිසා ඔවුන් එදිෙනදා කරපු ෙවෙළඳාමත් එෙහම පිටින්ම 
අෙහෝසි  වනවා. එදිෙනදා යම්කිසි ෙවෙළඳාමක් කළ සමහරුන්ට 
ෙවනමම කඩ කාමරයක් පහළින් දීලා තිෙබනවා, සමහරුන්ට දීලා 
නැහැ. ඔවුන් ෙමපමණ කාලයක් ලැබූ ආදායම ඒ කඩ කාමරවලින් 
ලබා ගන්න විධියක් නැහැ. ඔවුන්ෙග් ආදායම එතැනින්ම නවත්වා 
දමා තිෙබනවා. "අපි ඔවුන්ට  ෙහොඳ නිවාස භාර දුන්නා. වතුවලින් 
අයින් කරලා ඔවුන්ට ෙම් නිවාස භාර දුන්නා"යි කියා කථා කළාට 
ඇත්තටම ඔවුන්ෙග් ජීවන තත්ත්වය උසස් ෙවලාද කියන එක 
ෙලොකු ගැටලුවක්. ඒ පැත්තට ගිහින් බැලුෙවොත් ඔවුන් කියන්ෙන්, 
"අෙන් ෙනෝනා! අපි වතුවල ඉන්න ෙකොට මීට වඩා ෙහොඳින් 
හිටියා"යි කියලායි. අන්න ඒ වාෙග් කටයුතු තමයි පසු ගිය 
ආණ්ඩුෙව් රාජ  නායකයාෙග් සිට මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන් 
සියලුෙදනාම කෙළේ.  

නිවාස සංකීර්ණවලට බඩු අරෙගන ඇවිල්ලා තිෙබන්ෙන් 
ඉන්දියාෙවන්. ඒ නිවාසවල ෙමොකක් ෙහෝ කැඩුෙණොත්, එෙහම 
නැත්නම් bathroom එකක ෙහෝ යම්කිසි පතිසංස්කරණයක් 
කරන්න ඕනෑ නම් නැවත වරක් ඉන්දියාවට ගිහින් තමයි ඒ කෑලි 
ෙගෙනන්න ඕනෑ.  පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් ජනතාවට ඒ වාෙග් 
පැලැස්තර ෙද්ශපාලන විසඳුම් තමයි ලබා දුන්ෙන්. "ඒ පාලනය 
තවදුරටත් අපට එපා"යි කියන අදහස ජනවාරි 08වන දා වන විට 
ජනතාවෙග් ඔළුවට ෙහොඳටම වැදිලායි තිබුෙණ්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, එෙතක් කාලයක් ජනතාවට ෙමොන ෙද් දුන්නත් ඒවා 
පාෙයෝගික නැහැයි කියන එක ඔවුන්ට පැහැදිලිව ෙත්රුණු නිසා 
තමයි ජනවා රි 08වන දා අපි ජයගහණය කෙළේ.  

ෙකෙසේ ෙහෝ ෙව්වා ගරු රනිල් විකමසිංහ අගමැතිතුමාෙග් 
විෙශේෂ වුවමනාවක් තිෙබනවා, අෙප් ෙම් අලුත් අය වැෙයන් රැකියා 
දසලක්ෂයක් හඳුන්වා ෙදන්නට. රැකියා දසලක්ෂය තුළින් ආදායම  
ඉහළ නැංවීම, ගාමීය ආර්ථික සංවර්ධනය ඉහළ නැංවීම, සියලුම 
ජනතාවෙග් ෙද්ෙපොළ අයිතිය ලබා දීම සහ ශක්තිමත්, පුළුල් 
මධ ම පන්තියක් බිහි කරලීම තමයි අෙප් ෙම් අය වැෙය් මූලික 
වුවමනාව ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමෙතක් කාලයක් අෙප් 
වතුවල ජනතාව හැඳින්වූෙය් අසවල් වත්ෙත් ජනතාව, හැෙට් 
වත්ෙත් ජනතාව,  ටීවීසී වත්ෙත් ජනතාව කියලායි. ඒ වතු 
සංස්කෘතිය අයින් කරලා, "මා ෙමෙහේ ඉඳලා ආෙව්" කියා 
ආඩම්බරෙයන් කියන්න පුළුවන් විධියට ජනතාවට ස්ථිර නිවසක් 
ලබා ෙදන්න ෙම් නව අය වැෙයන් කටයුතු කරලා තිෙබනවා. මා 
විශ්වාස කරනවා, ඒ ජනතාවට නිවාස ලබා ගැනීෙම් සිහිනය ඉෂ්ට 
කර ගන්න අනිවාර්යෙයන් පුළුවන් ෙවයි කියලා.  

අනික් කාරණය, අෙප් රෙට් තිබුෙණ් පුදුමාකාර පාලනයක්. 
අපට ෙපෙනනවා, අලුත් අය වැෙයන් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට 
ෙලොකු අවස්ථාවක් ලබා දීලා තිෙබනවාය කියලා. පසු ගිය 
ආණ්ඩුව කාලෙය් විෙද්ශීය ආෙයෝජකයන්ට රට ඇතුෙළේ යම්කිසි 
ෙදයකට ආෙයෝජනය කරනවා තබා, ටිප් එකක් ඇවිල්ලා, එෙහම 
නැත්නම් සංචාරයකට ඇවිල්ලා නිදහෙසේ ගත කරලා, ජීවිතය රැක 
ෙගන යන්න පුළුවන්කමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඔබතුමන්ලාට මතක 
ඇති, තංගෙල්ෙල් හිටපු ෙද්ශපාලනඥයකු බිතාන  ජාතිකයකු 
මරා දමා, ඔහුෙග් ෙපම්වතිය දූෂණය කළ බව. ඒ නිසා 
සංචාරකයන් එන්න භය වුණා. සංචාරකයන් සහ විෙද්ශීය රටවල 
උදවිය ෙම් රට පිළිබඳව පුදුමාකාර භයකින් වාෙග්ම පිළිකුලකින් 
බලන තත්ත්වයට ෙම් රට පත් කළා.  

ෙහට උපදින දරුවාත් පුදුමාකාර ණය බරකින් තමයි 
උපදින්ෙන්. විෙද්ශ රටවලින් ලබා ගන්නා ණය ෙගවන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ෙම් රට තවදුරටත් විෙද්ශ රටවල ණය ගැතියකු බවට 
පත් කරන එක නවත්වන්ෙන් ෙකොෙහොමද, ෙකොයි කාලෙය්ද ෙම් 
ණය ෙගවීම නවතින්ෙන් කියා හිතන්ෙන් නැතුව ෙනොෙයක් 
මට්ටමින්, ෙනොෙයක් ආකාරෙයන් විෙද්ශ රටවලින් ණය ලබා 
ගත්තා. ඒකට ෙමොකද, විෙද්ශ රටවලින් ෙකොපමණ ණය ලබා 
ගත්තත්, අනික් පැත්ෙතන් විෙද්ශ රටවල් ගැන කථා කරන ෙකොට 
ජාත න්තර කුමන්තණය කියා පුප්පන්න තමයි අෙප් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට උගන්වා තිබුෙණ්. අඩුම ගණෙන් විෙද්ශ 
රටකින් ණය ලබා ෙදන්න හැකියාවක් තිෙබන්ෙන් ෙකොෙහොමද, 
අෙප් හිටපු කැබිනට් ඇමති ෙකෙනක් UN එක ඉදිරිපිට 
උපවාසයක් කරනවා නම්?  

රෙට් රාජ  නායකයා ගිහින් එතුමාට වතුර ෙපොවනවා. ෙමයින් 
අපි මුළු ෙලෝකයටම ෙපන්වන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඕනෑම ජඩ වැඩක්, 
ඕනෑම වැරැදි වැඩක්, ඕනෑම ෙදයක් රෙට් ඇමතිවරයකුට කරන්න 
පුළුවන්, මන්තීවරෙයකුට කරන්න පුළුවන්, ඒ කුමන ෙදයක් 
කළත් රෙට් රාජ  නායකයා එතුමා ෙබ්රා ගන්න ඉදිරියට යනවාය 
කියන පණිවුඩයයි ඒ තුළින් ජාත න්තරයට ලබා දුන්ෙන්. ඊට 
පසුව ජාත න්තරය අෙප් රට තුළ ආෙයෝජනයක් කරන්ෙන් නැහැ. 
ඒ නිසා ජාත න්තර ෙව්දිකාව තුළ අෙප් රට පිළිකුලට භාජන වීම 
ගැන පුදුම ෙවන්න ෙදයක් නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමනි, දැන් ගරු මංගල සමරවීර මැතිතුමා 
ඒ රටවලට ගිහින් ඒ තිබුණු පශ්න ටික ටික විසඳා ෙගන යනවා. 
ජාත න්තර රටවල් අෙප් රට දිහා බැලුෙව් අෙප් රට ෙගෝතික 
රටක් විධියටයි. ෙගෝතික රටක් විධියට ජීවත් වන තත්ත්වය 
මිනිසුන්ෙග් ඔළුවලට දැම්ෙම් පසු ගිය රජය තුළිනුයි. පසු ගිය රජය 
කාලෙය් විෙද්ශ තානාපති ෙකනකු ෙහෝ විෙද්ශ නිෙයෝජිතයකු 
ලංකාවට ආවාම කවුරු ෙහෝ පිරිසක් ෙබෝඩ් උස්සා ෙගන කෑ 
ගහනවා, ''අන්න ජාත න්තර කුමන්තණයක් කරන්න රටට 
ආවා''යි කියලා. ඒ අදහස තමයි පසු ගිය අවුරුදු 9 තිස්ෙසේම ෙම් 
උදවිය, ෙම් ෙද්ශපාලඥයන් අෙප් රෙට් මිනිසුන්ෙග් ඔළුවලට 
කැව්ෙව්; ඔළුවලට දැම්ෙම්. පසු ගිය අවුරුදු 9 තුළම අප ෙකොටු 
කර, ෙගෝතිකයන් විධියට අප මුල්ලකට දමා, ''ජාත න්තරයත් 
එක්ක අපට කිසි සම්බන්ධයක් නැහැ''යි කියා ජාත න්තරය සමඟ 
අමනාප කරවා, රෙට් ජනතාවට ෙවනමම අදහසක් තමයි ඔළුවට 
දමා තිබුෙණ්. අෙප් රට රුසියාව වාෙග් රටක් නම්, අපට තනිවම 
නැඟී සිටින්න හැකියාව තිෙබනවා. එෙහම නම් අපට 
ජාත න්තරෙය් උදව්වක්, ණය මුදලක් ෙහෝ ආධාරයක් අවශ  
නැහැ. අෙප් රට තවමත් දියුණු ෙවමින් පවතින රටක් නිසා, එවැනි 
තත්ත්වයකට යන්න තබා එෙහම හිතන්නවත් බැහැ. ඒ නිසා අපට 
අනිවාර්යෙයන්ම පිට රටවල උදවු අවශ යි. ෙමෙහේ ඉඳ ෙගන පිට 
රටවල සිටින ෙලොකු ෙලොකු උදවියට ඇඟිල්ල දිගු කර ෙගන කෑ 
ගහන මන්තීවරුන්, ඇමතිවරුන් ඉන්න ෙකොට පිට රටකට ගිහින් 
අපි ණයක් ෙහෝ ආධාරයක් ලබා ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද?   
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. නීතිෙය් ආධිපත ය හා නීතිය පිළිබඳව 
ජනතාව තුළ තිෙබන විශ්වාසය ගැනත් කියන්න ඕනෑ. මම 
මෑතකදී ෙහොඳ video එකක් දැක්කා. ෙහොඳ DIG ෙකෙනක් සිටියා. 
මා එතුමා ෙපෞද්ගලිකව දන්නවා. හිටපු ඇමතිවරෙයකුෙග් කීමකට 
හිටපු ආරක්ෂක ෙල්කම්තුමා පිරිසක් එක්ක ගිහින් හිටපු DIGට 
බණිනවා. බැණලා, ඔහුට ගහලා ඔහුෙග් ෙතොප්පියත් විසි කරනවා. 
ඒක තමයි අෙප් රෙට් ෙපොලීසියට තිබුණු තැන. ෙම් රෙට් නීතිය 
කියාත්මක කරන ආයතන පැත්ෙතන් බැලුවත්, ආර්ථිකය 
පැත්ෙතන් බැලුවත්, ෙමොන පැත්ෙතන් බැලුවත් සෑම ෙදයක්ම 
ඉතාමත් අඩාල තත්ත්වයකට පත් කර, ෙම් රට ආපස්සට ෙගන 
යෑමක් තමයි පසු ගිය අවුරුදු 9ක කාලය තුළ සිදු වුෙණ්.  

මා විශ්වාස කරනවා, රෙට් ජනතාවෙග් සිතුම් පැතුම්, රෙට් 
ජනතාවෙග් හැසිරීම පාදක වන්ෙන් ඒ රෙට්  ආණ්ඩුෙව් හැසිරීම 
මතයි කියා. පසු ගිය අවුරුදු 9 ඇතුළත රාජ  ෙසේවකයන්ට පුරුදු 
කෙළේ ෙහොරකම් කරන්නයි. පසු ගිය අවුරුදු 9ක කාලය ඇතුළත 
රාජ  ෙසේවකයන්ට පුරුදු කෙළේ, ''උඩ ඉන්න ෙලොක්ෙකෝ 
ෙහොරකම් කරනවා, ඔය ෙගොල්ෙලෝත් ෙපොඩියට ෙපොඩ්ඩක් 
ෙහොරකම් කළාට කමක් නැහැ''යි කියා කියන්නයි. පසු ගිය අවුරුදු 
9 තුළම අෙප් රෙට් ජනතාවට පුරුදු කෙළේ, ෙබෝඩ් එකක් ඔසවා 
ෙගන එළියට ගිහින් කිසිම ෙත්රුමක් නැති ෙදයකට කෑ 
ගහන්නයි; කිසිම ෙදයක් හරියට ෙහොයන්ෙන් බලන්ෙන් නැතිව 
ඔෙහේ කෑ ගහන්නයි. පසු ගිය අවුරුදු 9 තුළම අෙප් රෙට් ජනතාවට 
පුරුදු කෙළේ, ආගම ගැන කියලා, ජාතිය ගැන කියලා පාරට 
බැහැලා ඔෙහේ කෑ ගහන්නයි. ඇත්තටම ආගම ගැන, ජාතිය ගැන 
කැක්කුමක් තිෙබනවා නම් ඒ පිළිබඳව යමක් කරන එක ෙනොෙවයි 
කෙළේ. ඒවා තමයි අෙප් රෙට් ජනතාවට පුරුදු කෙළේ. ආපස්සට ගිය 
ඒ පතිපත්ති, ආකල්ප ෙවනස් ෙවලා දැන් විවෘත ආර්ථිකයත් 
එක්ක ඉදිරියට යන්න බලාෙපොෙරොත්තු වන රජයක් අපට 
තිෙබනවා. ඒ නිසා පසු ගිය කාලෙය් කළ අනුවණ කියා තවදුරටත් 
සිදු ෙනොකර, ෙම් රට සත  වශෙයන්ම ''ආසියාෙව් ආශ්චර්යය'' -
නිකම් කියනවාට ආශ්චර්යය ෙනොෙවයි. අර පසු ගිය කාලෙය් කියූ 
ආශ්චර්යයකුත් ෙනොෙවයි.- බවට පත් කරන්න පුළුවන් වන්ෙන් 
වර්තමාන රජයත් සමඟයි කියා මා විශ්වාස කරනවා.  

ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. පසු ගිය කාලෙය් අය වැෙයන් වැඩි මුදල් 
පමාණයක් ෙවන් කෙළේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාෙග් සුඛ විහරණය 
සඳහායි. 2014 අය වැෙයන් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙවනුෙවන් 
රුපියල් බිලියන 1,652ක් ෙවන් කර තිෙබනවා. වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාෙග් හැසිරීෙමන්ම පැහැදිලිව ෙපෙනන්න තිෙබනවා, 
ඇත්තටම එතුමා තමන්ෙග් සුඛ විහරණය ගැනද, රෙට් ජනතාවෙග් 
සුඛ විහරණය ගැනද හිතන්ෙන් කියන එක. වර්තමාන 
ජනාධිපතිතුමාට ෙමවර අය වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබන්ෙන් 
රුපියල් බිලියන 377යි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාෙව්දී ඉතාමත් 
වැදගත් කාරණාවක් වශෙයන් ක්ෂුද, සුළු හා මධ  පරිමාණ 
කර්මාන්ත පිළිබඳව කියන්න ඕනෑ. ෙම් කර්මාන්ත කරන්ෙන් 
එදිෙනදා හම්බ කර ගන්නා අහිංසක ජනතාවයි.  

මම ෙහොඳටම දන්නා උදාහරණයක් ෙම් කියන්ෙන්. ලී 
කර්මාන්තය, කිරි කර්මාන්තය, මල් වගාව වැනි කුඩා ව ාපාර 
තමයි සුළු කර්මාන්ත ගණයට අයත් වන්ෙන්. ෙමොරටුව කියන නම 
අහපු ගමන් අපට මතක් වන්ෙන් ලී බඩු කර්මාන්තයයි. පසු ගිය 
අවුරුදු නවය තුළ ෙමොරටුෙව් තිෙබන ලී බඩු කර්මාන්ත ෙමොන 
තරම් වැහුණාද කියනවා නම්, දැන් ෙමොරටුව කිව්වාම අර ලී බඩු 
කියන එක අමතක වුණු තත්ත්වයකුයි තිෙබන්ෙන්. අප දන්නා 
තරමට ඒකට එක් ෙහේතුවක් තමයි, සවස පෙහන් පසුව ලී බඩු 

එහාට ෙමහාට පවාහනය කරන්න බැහැ කියා පසු ගිය රජෙයන් 
තීරණයක් ගැනීම. අපට ආරංචි වුණු හැටියට ෙම් සඳහා ෙහේතු වුණු 
අනික් කාරණය ෙම්කයි. යම්කිසි පුද්ගලෙයක් ඉතාම ලස්සන, 
රාජකීය පුටුවක් හිටපු ජනාධිපතිවරයාට ලබාදී තිෙබනවා. ෙම්ෙක් 
සත  අසත තාව ෙකොෙහොම වුණත්, අපට ආරංචි වුණු විධියට 
තමයි මම ෙම් කියන්ෙන්.  

 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
ගරු මන්තීතුමියනි, දන්න විධියට ෙනොෙවයි, වග කීමක් 

ඇතිවයි කියන්න ඕනෑ.  
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
වග කීමක් ඇතිව තමයි ගරු මන්තීතුමියනි මම කියන්ෙන්. මම 

ඒ පුද්ගලයාත් අඳුරනවා. එතුමාට ඔහු රාජකීය පුටුවක් ලබාදී 
තිෙබනවා. ඊට පසුව එතුමා ඒ පුද්ගලයාට කියා තිෙබනවා, "ඔබට 
අවශ  ෙදයක් කියන්න" කියා. අෙන්, ඉතින් ඒ පුද්ගලයා permit 
එකක් තමයි ඉල්ලලා තිෙබන්ෙන්. ෙමන්න ෙම් විධියට එක 
පුද්ගලෙයකුෙග් සුඛ විහරණය උෙදසා ලී බඩු කර්මාන්තෙය් 
ෙයෙදන  දුප්පත්, අහිංසක වඩුවන්ෙග් ජීවිත සම්පූර්ණෙයන්ම 
කඩා වැටුණා; ඔවුන්ෙග් ව ාපාරය එතැනින්ම අ ඩාළ වුණා. ඔන්න 
ඕවා තමයි පසු ගිය කාලෙය් සිද්ධ වුෙණ්. මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමනි, ෙම් තත්ත්වය දැන් ෙවනස් ෙව්ෙගන යනවා. එක 
පුද්ගලෙයකු ගැන විතරක් ෙනොෙවයි, මුළු රටම ගැන හිතන 
කාලය දැන් ඇවිත් තිෙබනවා. සුළු හා මධ  පරිමාණ 
ව වසායකයාට රට ඇතුෙළේ තිබිය යුතු තැන ෙම් අය වැෙයන් 
ලබාදී තිෙබනවා.  

අනික් කාරණය ෙම්කයි. අෙප් මත්ස  නිෂ්පාදනය යුෙරෝපීය 
ෙවෙළඳ ෙපොළට අපනයනය කරකර ඉන්න ෙකොට, ෙම් තිබුණු 
ජාත න්තර පශ්නත් එක්ක යුෙරෝපීය ෙවෙළඳ ෙපොළ අපට ඒකට 
වාරණයක් දැම්මා. පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් කළ තවත් දක්ෂකමක් 
ඒක. ෙම් වාරණය අයින් කරෙගන, අෙප් මත්ස  ෙවෙළඳුන්ට, 
ධීවරයන්ට නැවතත් තමන්ෙග් රාජකාරිය කරන්න,  ආදායම් 
මාර්ගය සකස් කර ගැනීෙම් හැකියාව ඇති කරන්න මුදල් 
අමාත තුමා ෙම් අය වැෙයන් කටයුතු කර තිෙබනවා. 

ෙත්, ෙපොල්, රබර් කියන්ෙන් අෙප් රෙට් ආර්ථිකයට විශාල 
දායකත්වයක් සපයන කර්මාන්තයි. නමුත්, අද ෙවන ෙකොට 
ජාත න්තර ෙවළඳ ෙපොෙළේ අෙප් ෙත්වලට ලබාදී තිෙබන මිල 
ඇත්තටම කනගාටුදායකයි. ශී ලංකාෙව් ෙත්වලට ෙහොඳ මිලක් 
ලබා ගැනීමට බාධා මතු වී තිෙබන නීතිමය රාමුව ෙවනස් කරන්න 
දැන් කටයුතු කර තිෙබනවා. විෙශේෂෙයන්ම ෙත් සහ රබර් 
කර්මාන්තය දියුණු කිරීෙම් අරමුණින් ෙත් සහ රබර් වගා කිරීෙමහි 
නියුතු සමාගම්වලට වසර ෙදකක බදු නිදහස් කිරීමක් ලබාදීමට 
ෙමම අය වැෙයන් ෙයෝජනා කර තිෙබනවා. ඒක ඉතාම වැදගත් 
කාරණයක් ෙලස මා දකිනවා. ඒ වාෙග්ම ෙපොල් නිෂ්පාදන 
පුනරුත්ථාපන වැඩ පිළිෙවළ සඳහා රුපියල් මිලියන 250ක් අය 
වැෙයන් ෙවන් කර තිෙබනවා. ඒකත් ෙවන කිසිම ආණ්ඩුවකින් 
ලබා ෙනොදුන් අවස්ථාවක් බව මා කියන්න ඕනෑ.  

තරුණ ෙද්ශපාලනඥවරියක විධියට මම ෙම් ෙවලාෙව් 
අධ ාපනය ගැනත් යමක් කියන්න ඕනෑ. කියුබාව වාෙග් දියුණු 
ෙවමින් පවතින තුන්වැනි ෙලෝකෙය් රටක් පවා තම අය වැෙයන් 
අධ ාපනයට සියයට 4.6ක් ෙවන් කරද්දි, ෙමච්චර නිදහස් 
අධ ාපනයක් තිෙබන අෙප් රෙට් අධ ාපනයට සියයට 0.5ක් වැනි 
පමාණයක් තමයි ෙවන් කර තිබුෙණ්. හැබැයි, මම ඉතාම 
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ආඩම්බරෙයන් සහ ඉතාම සන්ෙතෝෂෙයන් කියන්න ඕනෑ, 
වර්තමාන ආණ්ඩුව සිය පළමු අය වැෙයන් අධ ාපනයට සියයට 
5.5ක් ෙවන් කර තිෙබන බව. අධ ාපනෙයන් ෙලෝකෙය්                    
හැම ෙද්ම ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. තස්තවාදය නැති කරන්න 
පුළුවන්, අධ ාපනෙයන්. දුප්පත්කම නැති කරන්න පුළුවන්, 
අධ ාපනෙයන්. ඒ වාෙග්ම තමයි, ෙද්ශපාලනය වුණත් 
අධ ාපනෙයන් ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. අය වැෙයන් ෙම් ලබාදී 
තිෙබන මුදල් පමාණය අධ ාපනය ලබන දරු දැරියන්, අනාගත 
පරපුර ලද විශිෂ්ට ජයගහණයක් ෙලස මා දකිනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, Wi-Fi ගැන පසු ගිය කාලෙය් 
ෙගොඩක් කථා වුණා . තරුණ තරුණියන්ට තිෙබන ෙලොකුම පශ්නය 
ඒක තමයි.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට ෙවන් කළ ෙවලාෙවන් තව විනාඩි  ෙදකයි 

තිෙබන්ෙන්. 
 
ගරු හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) ஹி ணிகா பிேரமச்சந்திர) 
(The Hon. ( MRS) Hirunika Premachandra) 
Wi-Fi පිළිබඳව අප දීපු ෙපොෙරොන්දුව ඒ විධියටම ඉෂ්ට කරන 

බව මම ෙම් ෙවලාෙව් කියන්න ඕනෑ. රාජ  අංශෙය් සියලුම 
විශ්වවිද ාලවලටත්, රජෙය් සියලුම ෙගොඩනැඟිලිවලටත් ඉදිරිෙය්දී 
Wi-Fi  පහසුකම් ලබා ෙදනවා.   

ෙයොවුන් ෙසේනාංක නැවත සවිබල ගැන්වීම ගැනත් මම 
ෙපොඩ්ඩක් කථා කරන්න ඕනෑ. ෙමොකද, අද වනෙකොට තිෙබන 
ෙලොකුම පශ්නය තමයි රැකියා වියුක්තිය. ෙම් රැකියා වියුක්තිය 
නැති කිරීම සඳහා කරන්න තිෙබන ෙහොඳම උදව්ව තමයි අපි 
ෙමවර අය වැෙයන් කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ තමයි, ෙයොවුන් 
ෙසේනාංක හරහා තරුණයින් සවිබල ගැන්වීම. සියලුම තරුණ 
තරුණියන්ට රැකියා අවස්ථා ලබා ගැනීම සඳහා ඔවුන්ෙග් 
ෙපෞරුෂත්වය  නිර්මාණය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද, නායකත්ව 
හැකියාව නිර්මාණය කර ගන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන ෙම් හැම 
ෙදයක්ම ෙයොවුන් ෙසේනාංක මඟින්  කියා ෙදනවා. 

අවසාන වශෙයන් මම තව කාරණයක් කියන්නම්. මමත් පසු 
ගිය ආණ්ඩුෙව් හිටපු ෙකෙනක්. ඒ ආණ්ඩුෙව් තිබුණු එකම පශ්නය 
තමයි, වැරැදි දැක දැක ඒ හැම එකකටම "එෙහයි, එෙහයි" කියමින් 
අපට ඉන්න සිදු වීම. අපි ඒ තත්ත්වයට පත් වුෙණ් අපට ෙකොන්දක් 
තිබුෙණ් නැති නිසායි. සියලුම මැති ඇමතිවරුන්ෙග් ෙකොඳු 
නාරටිය - කෙශේරුකාව - පසු ගිය ආණ්ඩුෙවන් සම්පූර්ණෙයන්ම 
කඩලා, චප්ප කරලා තමයි තිබුෙණ්. හැබැයි, දැන් එෙහම 
තත්ත්වයක් නැහැ. දැන් අපට අගමැතිතුමා සහ ජනාධිපතිතුමා 
ඉස්සරහ බය නැතිව ඕනෑම ෙදයක් එතුමන්ලාෙග් මුහුණටම 
කියන්න පුළුවන්. අන්න! ඒකට තමයි 'පජාතන්තවාදය' කියලා 
කියන්ෙන්.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුව තුළ  අය වැය පිළිබඳව ෙනොෙයකුත් අදහස් 
ඉදිරිපත් ෙවලා තිෙබනවා. ෙම් අදහස් පිළිබඳව කිසි පශ්නයක් 
නැතිව ඉතාමත් සාවධානව සියලුම ෙදනා අහෙගන ඉන්නවාය 
කියලා දැන් ටිකකට කලින් රවි කරුණානායක මැතිතුමා කිව්වා. ඒ 
අදහස් තමුන්ෙග් ඔළුවට අරෙගන ෙවනස් විය යුතු ෙද්වල් ෙවනස් 
කරනවාය කියලාත් එතුමා කිව්වා. ඒ වාෙග් පාලනයක් ෙමෙතක් 
කාලයක් ෙම් රෙට් තිබුෙණ් නැහැ. ජනතාව තළලා ෙපළලා ඔවුන් 
බය කරලා, සුදු වෑන් ෙගන්වලා ජනතාව බීත කරලා, "අරවා 
ෙදන්නම්, ෙම්වා ෙදන්නම්" කියලා ෙද්ශපාලනඥයන්ව බය 

කරලා, ෙනොෙයකුත් විධිෙය් තනතුරු තානාන්තර මත තමුන්ෙග් 
තීරණ ෙවනස් කරන තත්ත්වයකට පසු ගිය ආණ්ඩුව -අවුරුදු 
නවෙය්ම- ෙම් රට පත් කරලා තිබුණා . නමුත්  දැන් එෙහම 
තත්ත්වයක් නැහැ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම පසු 
ගිය ආණ්ඩුව ඉතාමත් ෙහොඳට ෙද්ශපාලනය කරෙගන ගියපු 
මිනිසුන්ට තැනක්  දුන්ෙන් නැහැ. ෙහොඳ මිනිසුන්ව අයින් කරලා 
දැම්මා; එෙළව්වා. ෙකොන්ද ෙකළින් තියාෙගන හරියට කථා 
කරන්න පුළුවන් සමහර මිනිසුන්ව මරලා දැම්මා; සමහරුන්ට 
තිබුණු තත්ත්වය නැති කරලා දැම්මා. නමුත් දැන් එෙහම 
තත්ත්වයක් නැහැ. ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා පමුඛ වර්තමාන 
රජය ඉදිරිපත් කළ අය වැයට කැබිනට් මණ්ඩලෙය් සියලු ෙදනාම 
එක්කහු ෙවලා උදවු කරනවාය කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ 
වාෙග්ම විපක්ෂෙය් ඉන්න මන්තීවරු කීප ෙදෙනක් අෙප් පැත්තට 
එන්නත් ඉන්නවාය කියලා ආරංචියක් තිෙබනවා. ඒ එන කීප 
ෙදනා වාෙග්ම අනික් කට්ටියත් එක්කහු ෙවලා ෙම් අය වැය 
සාර්ථක කර ගන්න උදවු කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

ෙමවර ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් අද ගැන කියැෙවන 
ෙකටිකාලීන අය වැයක් ෙනොෙවයි. ෙමය  අනාගතය ගැන බලලා 
දීර්ඝ කාලීනව ඉදිරිපත් කරපු අය වැයක්. ඒ නිසා තමයි දැන්  අෙප් 
ජනතාවට ෙම් ගැන එච්චර ෙත්රුමක් නැත්ෙත්. "අපට 
ලැෙබනවාය කියපු ෙද්වල් ෙකෝ?" කියලා සියලු ෙදනා කෑ 
ගහන්ෙන් ඒකයි. ලැෙබන ෙද්වල් පිළිබඳව අද ෙනොෙවයි අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න ඕනෑ. අෙප් අනාගත දරුවන්ට, අනාගත 
පරම්පරාවට ඒ සම්පත් ලබා ෙදන විධිෙය් අය වැයක් තමයි ෙමවර 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන්. ෙම් අය වැයට සියලු ෙදනාම 
සහෙයෝගය ලබා ෙද්වි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වාෙග්ම 
මට කථා කරන්න අවස්ථාව ලබා දුන්නාට මම මූලාසනාරූඪ ගරු 
මන්තීතුමාට  ෙබෙහවින් ස්තුතිවන්ත වනවා. කියන්න අවශ  හැම 
ෙද්ම කිව්වාය කියලා මම විශ්වාස කරනවා.  

ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව්දී සිදු කළ මෙග් මංගල කථාෙව්දීත් මම 
කියපු කාරණයක් පිළිබඳව කියලා මෙග් කථාව අවසන් 
කරන්නම්. සිංගප්පූරුෙව් හිටපු ජනාධිපතිතුමා ෙම් රටට ඇවිල්ලා 
කිව්වා, "මට සිංගප්පූරුව ලංකාව වාෙග් කරන්න ඕනෑ"ය කියලා. 
සිංගප්පූරුෙව් පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් වන ෙකොට මන්තීවරයකුට 
තිබිය යුතු අවම සුදුසුකම උපාධියයි. එෙහම නැත්නම් අඩුම 
ගණෙන් යම්කිසි අධ ාපන සුදුසුකමක්වත් ෙහොයනවා. අය වැයට 
අදාළ ෙදයක් ෙනොෙවයි මම කියන්ෙන්. නමුත් මම ෙම් කාරණයත් 
කියලා මෙග් කථාව අවසන් කරන්නම්. අෙප් ලංකාෙව් 
ෙද්ශපාලනය ගත්තාම ඡන්දයක් ඉල්ලන්න පළමුවැනිම සුදුසුකම 
තමයි එක්ෙකෝ මිනී මරලා තිෙබන්න ඕනෑ; එෙහම නැත්නම් 
ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනක රණ්ඩු ෙවලා තිෙබන්න ඕනෑ; මාධ වල 
ඉඳෙගන කාට ෙහෝ බැණලා තිෙබන්න ඕනෑ; ෙකොෙහේ ෙහෝ 
තැනක කාව ෙහෝ උස්සලා තිෙබන්න ඕනෑ; ෙමොනවා ෙහෝ 
ජාවාරමක් කරලා තිෙබන්න ඕනෑ. ෙම් කමය ෙවනස් විය යුතුයි. 
ෙම් රෙට් ජනතාවට සහ ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් ඉන්න උගත්, 
බුද්ධිමත් අපි සියලු ෙදනාට ෙම් කමය ෙවනස් කරන්න පුළුවන්. 
ෙම් වතාෙව් ෙනොෙවයි, තව ටිකක් කල් යනෙකොට ෙම් කමය 
ෙවනස් කරන්න පුළුවන් ෙව්වි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ෙහට 
අනිද්දා වන ෙකොට ආපසු වතාවක් ඡන්දයක් එනවා. තමුන්ෙග් 
ගෙම් ඉන්න චණ්ඩියාව ෙනොෙවයි, ගෙම් වැඩක් කරන, වැදගත් 
පුද්ගලයන්ට අවස්ථාවක් ලබා දීලා පළමුෙවන් අපි පාෙද්ශීය 
සභාවලට ෙහොඳ පිරිසක් යවමු. එතැනින් පටන් අරෙගන ෙම් 
සම්පුර්ණ කියාවලිය අපි ෙවනස් කරමු කියන කාරණය ෙපොදු 
ජනතාවෙගන්, මෙග් කථාව බලාෙගන ඉන්න සියලු ෙදනාෙගන් 
සහ ෙමතැන ඉන්න සියලුම ෙදනාෙගන් මම ෙගෞරවෙයන් ඉල්ලා 
සිටිනවා.  

ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ශියානි විෙජ්විකම මන්තීතුමිය. 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මට විනාඩි කීයක් තිෙබනවාද, මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි?  
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට විනාඩි දහයක් තිෙබනවා. 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මම හිතන්ෙන් ඊට වඩා වැඩි කාලයක් මට ලබා ගන්න 

පුළුවන්කමක් තිෙබනවා. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ඔබතුමියට විනාඩි 15ක් තිෙබනවා. 
 
[අ.භා.3.20] 

 

ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් අවස්ථාව ලබා දීම 

සම්බන්ධෙයන් මම විෙශේෂෙයන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වනවා. 
ෙම් අය වැය ගැන කථා කරද්දි අපට මතක් වනවා, පසු ගිය 
ජනවාරි මාසෙය් 08වැනිදා යහ පාලන නාමෙයන් ආපු ඒ වැඩ 
පිළිෙවළ තුළ ඡන්දය ලබා ගන්න දුන්නු ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු 
පිළිබඳව. 

හිරුනිකා ෙපේමචන්ද මන්තීතුමිය පකාශ කළා, අෙප් හිටපු 
ජනාධිපතිතුමා 2014 ෙනොවැම්බර් මාසෙය් ඉදිරිපත් කළ අය 
වැෙයන් තමන් මවිතයට පත් වුණ හැටි. මවිතයට පත්වීම ඇත්ත 
වශෙයන්ම සිද්ධ වුණා. ඒ නිසා තමයි අෙප් අය වැෙයන් 
ෙපොෙරොන්දු වුණ ගණන්වලට වැඩිෙයන් ෙදන්න ෙම් යහ පාලන 
රජෙයන් පසු ගිය ජනාධිපතිවරණෙය්දී ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්ෙන්. 
එෙහම ෙන්ද හදලා තිබුෙණ්? වැටුප් වැඩිවීම රුපියල් 5,000 
ෙවනුවට රුපියල් 10,000 කළා. ඒ විධියට හැම කාරණයක්ම එකට 
එකක් වැඩි කර ෙපොෙරොන්දු දුන්නා. අද ඒ ෙපොෙරොන්දු ඉටු කර 
ගන්න බැරිව ඉන්නවා.  

මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිතුමා 2014 ඔක්ෙතෝබර් 
ඉදිරිපත් කළ අය වැෙය්දී, "වී කිෙලෝව රුපියල් 40ට ගන්නවා." 
කියා සහතික මිලක් දුන්නා. යහ පාලන රජෙයන් ෙමොකක්ද 
කිව්ෙව්? "වී කිෙලෝවක සහතික මිල රුපියල් 50යි" කිව්වා. ඒ මිල 
ඔෙරොත්තු ෙදනවාද? අද ඒක ඉෂ්ට කරගන්න බැරි ෙවලා 
තිෙබනවා. ඒ දුන්නු ෙපොෙරොන්දු සියල්ල ෙබොරු ෙපොෙරොන්දු බවට 
පත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒක තමයි අපට කියන්න තිෙබන්ෙන්. අපි 
ඇත්තටම කනගාටු වනවා. ෙද්ශපාලනඥෙයෝ විධියට ලජ්ජා 
ෙවනවා. ආණ්ඩු බලය තිෙබනකම් මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාට "ෙහොඳයි, ෙහොඳයි" කියපු සමහර මන්තීවරු, 
සමහර ඇමතිවරු අද එක එක පැතිවලින් වාඩි ෙවලා ෙමෙහම 
කථා කරන ෙකොට, ෙම් මිනිස්සු ෙම් ෙමොකක්ද කරන්ෙන්, ලජ්ජා 

නැද්ද කියන පශ්නය මා අහනවා. බලය තිබුණා නම් නැවත ෙම් 
පැත්තටත් ඇවිල්ලා ඒ ටිකම ඒ විධියට කියයි. ඒක තමයි 
කරන්ෙන්. 

ෙකොෙහොම වුණත්, අද අපි සතුටු වනවා. ෙමොකද, ෙම් අය වැය 
ෙයෝජනාවල තිෙබන පශ්න රාශියක් ගැන,  ඒ සම්බන්ධෙයන් 
පවතින මහජන විෙරෝධය ඒකාබද්ධ විපක්ෂය විධියට අපි මතු 
කළා. ඒ සම්බන්ධෙයන් ඊෙය් ආණ්ඩුව ඇතුළත සාකච්ඡා ෙවලා 
තිෙබන බව අපිට දැනගන්න ලැබී තිෙබනවා. ෙම් කරුණු ගැන 
සාකච්ඡා කරන්න ඊෙය් විෙශේෂ රැස්වීමක් පවත්වා තිෙබන බවත් 
අපට දැනගන්නට ලැබී තිෙබනවා. ඒ ගැන අපි සතුටුවනවා. 
ෙමොකද, ෙමය රටකට හදන අය වැයක්. ඒක රෙට් ජනතාවට 
හිතවාදි විය යුතුයි. නැත්නම් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන යන්නට බැහැ.  

ෙම් ෙවලාෙව් අපි ඉදිරිපත් කරන කරුණු අහගන්න ජාතික 
ආණ්ඩුෙව් එක ඇමතිවරෙයක්වත් සභා ගැෙබ් නැහැ. ඒ ගැන අපට 
කනගාටුයි. ෙම් අයෙග් අය වැෙයන් ෙමොකක්ද කරන්න යන්ෙන්? 
ෙම් රට ෙගන යන්න හදන්ෙන් ෙමෙහමද කියන කාරණය අපි 
අහන්න කැමැතියි. ෙමවර අය වැෙයන් ඉදිරිපත් කර තිෙබන 
ෙයෝජනා රාශියක් ජනතාවට හිතවාදිවන ෙලස සංෙශෝධනය 
කරන්නට අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙයන් කරුණු ඉදිරිපත් කළා. 
අෙප් ගරු බන්දුල ගුණවර්ධන, ඩලස් අලහප්ෙපරුම ඇතුළු හිටපු 
ඇමතිවරු විෙශේෂ ෙයෝජනා ඉදිරිපත් කළා. ගරු දිෙන්ෂ් 
ගුණවර්ධන හිටපු ඇමතිතුමාත් විෙශේෂ ෙයෝජනාවක් ඉදිරිපත් 
කළා. ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් අපි සියලු ෙදනා දුන්නු ෙයෝජනාවලට 
සවන් දීලා ෙම් රෙට් ජනතාව ෙවනුෙවන් යහපත් තීරණයන්ට 
එළෙඹන්න; ඒ වැරදි ෙයෝජනා ඉවත් කරගන්න කියා මා ෙම් 
ෙවලාෙව් ඉල්ලීමක් කරනවා.  

අපට දැනගන්න ලැබුණා,  බත්තරමුල්ල හන්දිෙය් සවි කර 
තිෙබන රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමාත්, අගාමාත තුමාත් 
එකට ඉන්න ඒ මහා පුවරුව ඉවත් කරන්න ෙම් සාකච්ඡාව 
අවසානෙය්දී තීරණයක් ෙගන තිෙබන බව. ඒ ෙම් සාකච්ඡාවල 
පතිඵලයක් විධියටයි. ඒ විතරක් ෙනොෙවයි. අද අපට දැනගන්න 
ලැබී තිෙබනවා, එක්සත් ජාතික ෙපරමුෙණ් මන්තී කණ්ඩායම අද 
රෑට ෙබන්ෙතොට ෙහෝටලයකට වියහියදම් දීලා අරෙගන ගිහිල්ලා, 
කන්න ෙබොන්න දීලා එක්කාසු කරන්න සාකච්ඡා කරනවා කියා. 
ෙම්ක තමයි වර්තමාන ආණ්ඩුෙව් තත්ත්වය. ඒ ගැන අපි කනගාටු 
ෙවන්ෙන් නැහැ. 

 

ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
කිසි පශ්නයක් නැහැ.  අය වැය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පමණයි. 
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
අය වැය පිළිබඳ සාකච්ඡාවක්ද- 
 
ගරු මන්තීවරෙයක් 
(மாண் மிகு உ ப்பினர் ஒ வர்) 
(An Hon. Member) 
දැන ගන්නට තිෙබනවා.  නමුත් ඒ දැන ගන්නට තිෙබන 

හුඟක් ෙද්වල් වැරදියි.  
 
ගරු ශියානි විෙජ්විකම මහත්මිය 
(மாண் மிகு (தி மதி) யாணி விேஜவிக்கிரம) 
(The Hon. (Mrs.) Sriyani Wijewickrama) 
දැනගන්නට තිෙබන ෙද් ෙනොෙවයි. මම දැන් කියන්නම්. 

මටත් ලියමනක් ආවා. හැබැයි, ඒක වැරදිලා ආපු එකක්. මම ඒක 

1415 1416 



2015 ෙනොවැම්බර්  28  

විසි කර දැම්මා. මම ඒ ලියමන කිෙයව්වා. ඒ ලිපිෙය් සියලු ෙද් 
ඇතුළත් ෙවලා තිබුණා. ම න්තී නිවාසෙය් ෙදොර යටින් සාලයට ඒ 
ලිපිය දාලා තිබුණා. මෙග් ඇස් ෙදෙකන් දැකලා, කියවලා බලලයි 
මා ෙම්ක දැන ගත්ෙත්.  ෙම්ක තමයි ෙම් ආණ්ඩුෙව් තත්ත්වය.  

ෙගොවි ජනතාවක් නිෙයෝජනය කරන දිස්තික්කයක 
මන්තීවරියක් විධියට කෘෂිකර්මය ආශිත වී ෙගොවිතැන ගැනත් මා 
කථා කරන්නට ඕනෑ. යහ පාලනෙයන් ෙගොවි ජනතාවට  
ෙපොෙරොන්දුවක්  දුන්නා වී  කිෙලෝවක් රුපියල් 50ට ගන්නවා 
කියා. අවසානෙය් කිව්වා, "නැහැ.  රුපියල් 50 ෙදන්ෙන් කීරි 
සම්බාවලටයි. රුපියල් 45ට ගන්නවා" කියා. පසු ගිය කන්න 
ෙදෙක්ම රුපියල් 45ට ෙදන්න ගිහිල්ලා ෙමොකක්ද වුෙණ්?  මෙග් 
ෙගදරත් අවුරුද්දක් පරණ වී තවම තිෙබනවා. අම්පාර 
දිස්තික්කෙය් හැම ෙගොවියකුෙග්ම ෙගදර ෙම් වන ෙකොට 
අවුරුද්දක් පරණ වී  විකුණා ගන්න බැරිව පල් ෙවනවා. ඒක තමයි 
අද ෙම් රෙට් ඇති ෙවලා තිෙබන තත්ත්වය. වී ටික ෙව්ලාෙගන  
රුපියල් 45ට ෙදන්න ගියාම ෙබොල් වී තිෙබනවායි කියා පතික්ෙෂේප 
කරනවා. එතෙකොට ආෙයමත් ෙගනැල්ලා ෙබොල් වී හුළං කරනවා. 
අවසානෙය් වියදම් ටික ගියාම වී කිෙලෝවට රුපියල් 25කවත් 
මිලක් එන්ෙන් නැහැ. ෙගොවියාට ෙදයියන්ෙග් පිහිට තමයි. ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් ලැෙබන පිළිසරණක් නැහැ. ඒක තමයි සිද්ධ ෙවලා 
තිෙබන්ෙන්. අපි පසු ගිය අය වැෙයන් වී කිෙලෝවක් සඳහා රුපියල් 
40ක සාධාරණ මිලක් දුන්නා. ඒ වාෙග්ම ෙම් රෙට් ෙගොවියකුට 
දුන්නු සහතික මිලක්  මීට ෙපර කවදාවත් අඩු කර ඇති කියා අපි 
විශ්වාස කරන්ෙන් නැහැ. හැබැයි ෙම් යහ පාලන ආණ්ඩුෙව්,  
ජාතික ආණ්ඩුෙව් අලුත් අය වැෙයන් නාඩු කිෙලෝවකට දුන්ෙන් 
රුපියල් 38යි. ෙගොවීන් වවන්ෙන් නාඩු. කීරි සම්බා වවන්ෙන් 
නැහැ. අක්කර දාහකට අක්කර ෙදකක් වාෙග් පමාණයක තමයි 
කීරි සම්බා වවන්ෙන්. ෙගොවි ජනතාව නිෙයෝජනය කරන 
පළාත්වල ඉන්න අය හැටියට අපි ඒ ගැන දන්නවා.  

ෙපොෙහොර සහනාධාරය වහලා ගහලා තිෙබන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? හැම ෙගොවියකුටම ෙදන සහනාධාරයක් ෙනොෙවයි 
ෙම්ක.  අය වැය කථාෙව් සඳහන් වනවා, "දැනට ලබාෙදන 
ෙපොෙහොර සහනාධාරය සුළු පරිමාණ වී ෙගොවීන් සඳහා පමණක් 
ලබා දීමට මා ෙයෝජනා කරනවා" කියා. එතෙකොට අෙනක් 
ෙගොවීන්ට ෙමොකක්ද ෙවන්ෙන්?  ෙහක්ෙටයාර එකකට -අක්කර 
ෙදකහමාරකට- වඩා  වී වගා කරන ෙගොවීන් විශාල පමාණයක් ෙම් 
රෙට් ඉන්නවා. වී අස්වැන්න ෙදන ෙම් ෙගොවීන් නිසා තමයි අද ෙම් 
රට සහලින් ස්වයංෙපෝෂිත ෙවලා තිෙබන්ෙන්.  ෙම් විධියට අක්කර 
ෙදකහමාෙර් සුළු පරිමාණ ෙගොවියාට විතරක් ෙපොෙහොර 
සහනාධාරය ෙවනුෙවන්  රුපියල් 25,000ක් ෙදනවායි කියනවා. 
ෙපොෙහොර මිටිය කීයට ෙද්විද කියා අපි දන්ෙන් නැහැ. රුපියල් 
25,000ක් ෙදන්න ෙයෝජනා කළාට, ෙම් විධියට ගිෙයොත් 
ෙගොවීන්ෙගන් සියයට 90කට ෙම් රුපියල් 25,000වත් ගන්න 
හිමිකම නැති ෙවනවා. ඒ නිසා  සහලින්  ස්වයංෙපෝෂිත වුණු ෙම් 
රට විනාශ කරනවාද, නැවත ෙගොවීන්ට සිය දිවි හානි කර ගන්න 
වාතාවරණය තමුන්නාන්ෙසේලා හදනවා ද කියන කාරණය අපි  ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් අහන්න කැමැතියි.   

අපි කාන්තාව ගැනත් කථා කරන්නට ඕනෑ.  හැම ෙවලාෙව්ම 
හැම ෙකනා ෙවනුෙවන්ම ෙහොඳ ෙදයක් කළ මහින්ද රාජපක්ෂ 
ජනාධිපතිතුමාව එළවා ගන්න  පුළුවන් තරම් ෙබොරු කිව්වා. බලය 
උදුරා ගන්න  පුළුවන් තරම් ෙබොරු කිව්වා. හැබැයි, අද ෙම් අය 
වැෙයන්  එක වචනයක්වත් කාන්තාව ෙවනුෙවන් කථා කර 
තිෙබනවාද? එක සහනයක්වත් කාන්තාව ෙවනුෙවන් දීලා 
තිෙබනවාද කියා මා අහන්න කැමැතියි. අර බටහිර ජාතීන් කියන 
"සියයට 25 නාම ෙයෝජනා දියල්ලා" කියන එක නම් ෙමතුමන්ලා 
පිළිගන්නවා. එපමණයි පිළිගන්ෙන්. හැබැයි, කාන්තාවෙග් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න, කාන්තා ව වසායකත්වය ඉහළ 

නංවන්න කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් ආණ්ඩුව තුළ නැහැ. රටක 
ආර්ථිකය ෙගන යන්න මුල් හයිය ෙදන්ෙන් කාන්තාව. කාන්තාව 
තමයි සල්ලි ටික අරපිරිමැස්ෙමන් පාවිච්චි කර ෙගදර ශක්තිය 
හදන්ෙන්. ඒ නිසා අපි කාන්තාවට රැකවරණය, ආරක්ෂාව ෙදන්න 
ඕනෑ. මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාෙග් ආණ්ඩුව, අෙප් 
ආණ්ඩුව එදා කාන්තාවට ලක්ෂ ෙදකක ෙපොලී රහිත ණයක් දුන්නු 
බව විෙශේෂෙයන් මතක් කරන්නට ඕනෑ. 

ව වසායකත්වයට හුරු ෙවලා සිටි අෙප් කාන්තාවන් ඒ තුළින් 
තමන්ෙග් තිබුණු ණය තුරුස ්ටික ෙගවා ෙගන ෙකොන්ද ෙකළින් 
තියා ෙගන නැඟිට්ටා. ෙද්ශපාලනය කරන කාන්තාවක් විධියට 
කාන්තාවන් එක්ක අපි යනවා. හැබැයි පසු ගිය මාස 10ට 
කාන්තාවන්ට ජීවත් වන්න බැරි තත්ත්වයක් උදා ෙවලා 
තිෙබනවා. විවිධ   ෆිනෑන්ස් ආයතන, මූල  සමාගම් ඇවිල්ලා සති 
ණය කමයට, මාස් ණය කමයට ණය දීලා කාන්තාවන් සූරා කෑමට 
ලක් කරලා තිෙබනවා. අද ෙම් රජයට වැඩ පිළිෙවළක් නැහැ. පසු 
ගිය මාස 10 තුළ කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් 
කියාත්මක වුෙණ් නැහැ. ලබන අවුරුද්දටත් වැඩ පිළිෙවළක් 
නැහැ. ඒ නිසා අෙප් කාන්තාවන් ෙවනුෙවන් ඉටුෙවන්න ඕනෑ 
ෙහොඳ ෙයෝජනා අපි ඉදිරිපත් කරන්නම්. කරුණාකර ඒවා ඇතුළත් 
කර කාන්තාවන්ෙග් අනාගතය සුරක්ෂිත කරන්නට කටයුතු 
කරන්නය කියලා අපි ෙම් ආණ්ඩුෙවන් ඉල්ලා සිටිනවා.  

ෙම් අය වැය ෙල්ඛනෙය් පුන පුනා කියන ෙදයක් තමයි 
ෙපෞද්ගලීකරණය. හැබැයි, මම දන්ෙන් නැහැ ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් අ ෙප් ඒ ඇමතිතුමන්ලාට, ඇමතිතුමියන්ලාට ෙම් ධනවාදී 
අය වැය ෙල්ඛනයට පක්ෂව ඡන්දය  ෙදන්න පුළුවන්ද කියලා. අපි 
ඒක බලා ෙගන ඉන්නවා. බණ්ඩාරනායක චින්තනය ෙහෝ - 
මහින්ද චින්තනය ෙකොෙහොමවත් ගන්ෙන් නැහැ. ඒක නරකයි 
කියලා ෙන් කියන්ෙන්- ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාෙග් 
චින්තනයවත් ෙම් අය වැෙය් නැහැ ෙන්. විෙශේෂෙයන්ම ෙම් 
ආණ්ඩුව ධනවාදී ව ාපාරික පජාවට සහන දීලා තිෙබනවා. 
උදාහරණයක් විධියට ආදායම් බද්ද වැඩි කරන එෙකන් ෙගොවි 
ජනතාවට වුණු වාසියක් නැහැ ෙන්. ඒ වාසිය යන්ෙන් ව ාපාර 
කරන අයට ෙන්. පඩි ගන්න මිනිස්සුන්ටත් ෙනොෙවයි. රජෙය් 
ෙසේවකයාෙග් වාහන බලපතය අෙහෝසි කර එතැනටත් පහර 
දුන්නා. ඒ විධියට ෙම් ආණ්ඩුව ඍජුවම සම්බන්ධකම් 
පවත්වන්ෙන් ඍජුවම උදවු කරන්ෙන් ව ාපාරික, ධනපති 
පැළැන්තියටයි කියන එක අපට පැහැදිලියි.  

ඉඩම් ෙදන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ගැන දැන් 
ෙමොෙහොතකට කලින් රවි කරුණානායක මුදල් ඇමතිතුමා 
පැහැදිලි කිරීමක් කළා. අපට ෙබොෙහොම පැහැදිලියි එතුමා ෙම් 
විසර්ජන පනතින් තමන්ට ඕනෑ විධියට,  ඕනෑ ෙහොර deal එකක් 
දමා ගන්න පුළුවන් විධියට වැඩ කර ගන්න පුළුවන් නීතිය හදා 
ෙගන තිෙබන බව. එතුමාට ඒ දක්ෂකම තිෙබනවා. ඉදිරියට බලා 
ගන්න පුළුවන් ෙම් ජාතික ආණ්ඩුෙව් ෙහොර deals ටික යන හැටි; 
ෙහොරකම් ටික ෙකෙරන හැටි. ගිය ආණ්ඩුව තිෙබද්දීත් එක 
අයකුට අභිමතයක් සැලෙසන පනතක් එනවා නම් හැමදාම ඒකට  
විරුද්ධ වුණු මනුස්සෙයක්; මන්තීවරියක් මම. අපි දන්නවා ෙම් 
අය වැෙයන් පස්ෙසේ ෙම් අය නටන්න යන්ෙන්, ෙම් අය කරන්න 
යන්ෙන් ෙමොකක්ද කියන එක. ඒක අපට ෙත්ෙරනවා. 

ෙත් දළු කිෙලෝව රුපියල් 90ට ගන්නවා කියලා ෙම් ආණ්ඩුව 
ෙත් වගා කරන අයට ෙපොෙරොන්දුවක් දුන්නා. අද ලැෙබන්ෙන් 
ඒෙකන් භාගයයි. ෙත් දළු කිෙලෝව රුපියල් 45ටත් දීගන්න බැහැ.
[බාධා කිරීමක්] රුපියල් 80යි? නැහැ. රුපියල් 90ක් කියලාත් 
කිව්වා. රබර් කිෙලෝවකට විශාල මුදලක් ෙදන්නම් කිව්වා. අද 
රබර් වගාවත් කඩා වැටිලා. ෙම් රෙට් ජනගහනෙයන් තුෙනන් 
එකක් ෙගොවි ජනතාව. ඒ ෙගොවි ජනතාව යම්කිසි මට්ටමක තියා 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

ගන්නා වැඩ පිළිෙවළක් නැත්නම් රටකට ආණ්ඩුවක් ෙගන යන්න 
හැකියාවක් නැහැ.  

මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව ෙම් ආණ්ඩුවට ෙම් රට භාර 
දුන්ෙන්, ෙම් රෙට් තිස් අවුරුද්දක් තිස්ෙසේ තිබුණු යුද්ධය හමාර 
කරලා, පාසල් ටික හදලා, අධ ාපනය හදලා, විශ්වවිද ාලවලට 
සියයට 18ක් වූ තරුණ තරුණියන් ගන්න පුළුවන් පරිසරයක් 
හදලා, ෙම් රට සංවර්ධනය කරලායි. ඒ විධියට භාර දුන් රටක් 
ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් වගකීම ආණ්ඩුවට තිෙබනවා. අඩු පාඩු 
ගැනම කථා කරකර ඉඳලා වැඩක් නැහැ. අඩු පාඩුකම් දිහා බලා, ඒ 
අඩු පාඩු නැවත ෙනොවන්න කටයුතු කිරීමයි කරන්න ඕනෑ. දැන් 
ඒක ෙනොෙවයි කරන්ෙන්. පළි ගහමින්,  අසත  කියමින් ඉන්ෙන් 
නැතිව, පුරසාරම් ෙදොඩවන්ෙන් නැතිව වැඩ කරන්න කියලා අපි 
ඉල්ලීමක් කරනවා. ෙමොකද, පසු ගිය කාල සීමාෙව් ෙවච්ච ෙදයක් 
නැහැ, ෙකරිච්ච වැඩක් නැහැ. කයිවාරුව විතරයි. ෙම් රෙට් 
ජනතාවට රට ඉදිරියට ෙගන ෙගොස් ෙදන්න ඕනෑ. ෙමොන 
කණ්ඩායම ආණ්ඩුව කළත් ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන ෙගොස් දීෙම් 
වගකීමක් හැෙමෝටම තිෙබනවා. ඒ නිසා ෙම් රට ඉදිරියට ෙගන 
යන්න, එම වගකීම ඇතිව වැඩ කරන්න කියන ඉල්ලීම මම ෙම් 
ආණ්ඩුෙවන් කරනවා.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙමවර අය වැෙයහි සඳහන් 
ධීවර කර්මාන්තයට අදාළ ෙයෝජනා ගත්තත් එහි ෙබොෙහෝ අඩු 
පාඩුකම් තිෙබනවා අපි දැක්කා. ටින් කළ මාළුවල මිල ෙබෙහවින් 
අඩු කිරීම ෙයෝග  නැහැ. ෙම් රෙට් තිෙබන ව ාපාර කඩා 
වැෙටනවා. ඒ වාෙග්ම, අධ ාපනයට ෙවන් කළ මුදල අමූලික 
ෙබොරුවක්. එය සියයට දශම 05ක් වන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක 
අෙප් ඒකාබද්ධ විපක්ෂෙය් ගරු මන්තීවරුන් අධ ාපනය ගැන කී 
කථාවලින් කියැවුණා. පසු ගිය කාලෙය් "දැයට කිරුළ" සංවර්ධන 
වැඩසටහනත් එක්ක අපි අම්පාෙර් හාඩි උසස් තාක්ෂණ 
ආයතනයත් දියුණුවට පත් කළා. අපි එය විශ්වවිද ාල මණ්ඩපයක් 
බවට නීතිගත කර තිෙබනවා. අපි ඒ ආයතනය සම්බන්ධෙයන් 
ෙයෝජනාවක් කරනවා. හැබැයි දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් අදාළ 
ඇමතිවරු කවුරුවත් නැහැ. මුදල් ඇමතිත් නැහැ. අධ ාපන 
ඇමතිත් නැහැ. උසස් අධ ාපන ඇමතිත් නැහැ. එකී ආයතනෙය් 
තාක්ෂණික විද ා පීඨයක් පිහිටුවන්න කියලා අපි ඉල්ලා සිටිනවා. 
අෙප් ගරු ඇමතිතුෙමක් -ගරු ගාමිණී විජිත් විජයමුණි ෙසොයිසා 
ඇමතිතුමා- දැන් ෙම් ගරු සභාෙව් ඉන්නවා. ගරු ඇමතිතුමනි, 
ඔබතුමා ෙහෝ ෙම් පණිවුඩය දීලා තමුන්නාන්ෙසේෙග් අල්ලපු 
දිස්තික්කෙය් එකී තාක්ෂණික විද ා පීඨය හදන්න කියා මා මතක් 
කළා කියන එකත් කියන්න. කරුණු ෙගොඩක් කියන්න තිබුණත් 
ෙම් කරුණු ටික තමයි කියන්න ෙවන්ෙන්. ෙකොෙහොම වුණත්, ෙම් 
අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත ෙවමින් මා නිහඬ ෙවනවා. 
ෙබොෙහොම ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 3.37] 
 

ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, විෙශේෂෙයන් කළුතර 

ආසනෙය් ඡන්දදායකයන් ඇතුළුව කළුතර දිස්තික්කෙය් සියලු 
මැතිවරණ ෙකොට්ඨාසවල ඡන්දදායකයන්ට මම අද විෙශේෂ 
ස්තුතියක් කරනවා, මා පාර්ලිෙම්න්තුවට පත් කර එවීම පිළිබඳව. 
ඒ එක්කම, යහ පාලන වැඩ පිළිෙවළ යටෙත් ඡන්දෙයන් පත්වූ 
නව ආණ්ඩුෙව් පථම අය වැය ෙවනුෙවන් කථා කිරීමට අවස්ථාවක් 
ලබා දීම පිළිබඳවත් ඔබතුමාට සත්ුතිවන්ත ෙවනවා, මූලාසනාරූඪ 
ගරු මන්තීතුමනි. රටක් දියුණු කරන්න නම් එකමුතුකම මූලිකම 

අංගයක් ෙවනවා කියා මා හිතනවා. මම කවදාවත් හිතුෙව් නැහැ, 
ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් මහ ෙල්කම්තුමාට එතුමාෙග් 
මැතිවරණයක් සඳහා මට වැඩ කරන්න අවස්ථාව උදා ෙව්වි 
කියලා. එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් මන්තීවරයකු හැටියට මම ඒ මහ 
ෙල්කම්තුමා ෙවනුෙවන් ඡන්දයකට වැඩ කරන්න හීෙනකින්වත් 
හිතලා තිබුෙණ් නැහැ. එදා මැතිවරණ ෙව්දිකාෙව්දීත් මා ඒ බව 
පැහැදිලිව එතුමා ඉදිරිපිටදීත් මතක් කළා.  

ඒ වාෙග්ම එදා අපට ෙලොකු අපැහැදිලි බවක් තිබුණා, එදා 
හිටපු ඇමතිවරු ගැන. මම  හුඟක් ෙවලාවට හිතුවා, අපට ෙම් 
ඇමතිවරුත්  එක්ක එකට එකතු ෙවලා වැඩ කරන්නට  පුළුවන් 
ෙවයිද කියලා. අද මම සතුටු ෙවනවා,  ඒ තිබුණු වැරදි හැඟීම 
පහෙවලා ගිය නිසා. මම යම්කිසි ඇමතිවරෙයක් පිළිබඳව වැරදි  
මතයක්  දැරුවා නම්, අද ඒ ඇමතිවරුන් එක්ක කථා බහට 
යෑෙමන්, සාකච්ඡාවලට යෑෙමන් ෙපනී ගියා අපි ෙදෙගොල්ලන්ට 
එකට එතකුෙවලා වැඩ කිරීමට  කිසිම  බාධාවක් නැති බව. ෙම් 
සමඟිය  , එකමුතුව ෙම් රට දියුණුව කරා ෙගනයන්න පධාන 
කාරණයක් ෙවනවා. ෙම් තත්ත්වය ඇති කරන්නට විශාල 
පරිශමයක් ෙයොදපු ෙකෙනක් මට ෙම් අවස්ථාෙව්දී මතක් ෙවනවා.  
ඒ තමයි, අපවත් වී වදාළ පූජ   මාදුළුවාෙව්  ෙසෝභිත නා 
හිමිපාණන් වහන්ෙසේ. අපවත් වී වදාළ ඒ පූජ  මාදුළුවාෙව් 
 ෙසෝභිත නා හිමිපාණන් වහන්ෙසේ  ආරම්භ කළ ඒ කටයුත්තට 
ෙගොනුෙවච්ච ෛමතීපාල සිරිෙසේන ජනාධිපතිතුමාත්, රනිල් 
විකමසිංහ අගමැතිතුමාත් අද ෙම් රට නව මඟකට ෙයොමු කර 
තිෙබනවා. 

මූලාසනාරුඪ ගරු මන්තීතුමනි, ජනතාව අප  ෙම් 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙතෝරා පත් කර එව්ෙව්, පාර්ලිෙම්න්තුව ඇතුෙළේ 
ඇන ෙකොටා ගන්නට ෙනොෙවයි. ඒ නිසා අපි හැෙමෝම එකතු 
ෙවලා ෙම් රට සංවර්ධනයට ෙයොමු කිරීෙමන්, අප ෙමතැනට පත් 
කළ ජනතාවට සහන ලබා ෙදන වැඩ පිළිෙවළක් ඇති කරන්න 
ඕනෑ.  එෙහම නම් අපි ඒ  සඳහා ෙහොඳ ආරම්භයක් දීලා 
තිෙබනවා.  ඒ අනුව පළමුව රටක් දියුණු කරන්නට අවශ   මූලික 
ආරම්භය අද  අපි ඇති කර තිෙබනවා.  

ෙදවනුව, ඒ සඳහා  සාමය හා සහජීවනය අත වශ යි.  මම 
ෙමහිදී මතක් කරන්නට  ඕනෑ,  රනිල් විකමසිංහ අගාමාත තුමා, 
හිටපු ජනාධිපතිතුමා, හිටපු හමුදාපතිතුමා ඒ සාමය ඇති කරන්නට  
මුල පිරුවාය  කියන එක.  ඒ ෙගෞරවය තනියම එක පුද්ගලෙයකුට 
පමණක් භුක්ති විඳින්න පුළුවන් කියලා සමහර අය  කිව්වත් එය 
එෙසේ ෙනොෙවයි.  ෙම් තුන්ෙදනාම ඒ කටයුත්තට  මුල පිරුවා. 
සාමය ගැන කථා කරනෙකොට අමතක කරන්නට බැහැ, තිවිධ 
හමුදාෙව් ඒ මිය ගිය ෙසබළුන් ඇතුළු ෙපොලීසිෙය් ඒ සියලුම 
නිලධාරින්. ඒ සියලු ෙදනා  ෙම් රෙට් සාමය ඇති කරන්නට එකතු 
වුණා. ඒ  සියලු  ෙදනාටම මෙග් පණාමය ෙම් අවස්ථාෙව්දී පුද 
කරනවා.  

මම  තුන්වන කාරණය හැටියට ගන්නවා, ආර්ථිකය. අද                 
ෙම් පාර්ලිෙම්න්තුෙව් හුඟක් මන්තීවරුන්ෙගන් -විෙශේෂෙයන් 
විපක්ෂෙය් මන්තීවරුන්ෙගන්- ජනතාවට ෙදන සහන කපා 
හැරලාය, ජනාතවට ෙදන සහන මදිය කියලා. මම දකිනවා, රටක් 
දියුණු කිරීෙම්දී ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම පධාන කාරණයක් විය 
යුතු බව. ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම කියන කාරණෙයන් මම 
අදහස් කරන්ෙන්, රටක් ලාභ ලබන්න ඕනෑ බවයි. රටක් ලාභ 
ලැබුෙවොත් පමණයි ඒ රෙට් ෙවෙසන ජනතාවට අවශ  පහසුකම් 
සපයන්නට පුළුවන් ෙවන්ෙන්.   

ආර්ථිකය  මම ෙකොටස් ෙදකකට දකිනවා. එකක් තමයි රෙට් 
පිහිටීම. රෙට් භූෙගෝලීය පිහිටීම ගැන ෙහොඳ අධ යනයක් කරලා, 
ඒ භූෙගෝලීය පිහිටීම අනුව අපට ෙලෝකයට, ජාත න්තරයට 
ෙදන්න පුළුවන් ෙද් ෙමොනවාද කියන එක අපි ෙසොයා බලන්නට 
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ඕනෑ. භූෙගෝලීය පිහිටීම අනුව ජාත න්තර නැව් මාර්ගයක් 
ලංකාෙව් මුහුදු මායිෙමන් යනවා. ෙසොයා බැලුවාම මට ආරංචි 
වුණා, දිනකට නැව් 200 ත් - 300ත් අතර පමාණයක් ඒ 
ජාත න්තර නැව් මාර්ගෙය් ගමන් කරනවා කියලා. එෙහම නම් අපි 
ෙම් නැව් සඳහා අවශ  සියලු භාණ්ඩ ලබාදීෙම් වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති කරන්නට ඕනෑ. ඒවා අෙප් ආදායම් මාර්ග හැටියට එකතු 
ෙවනවා. මම විෙශේෂෙයන් කියන්නට ඕනෑ කාරණයක් තිෙබනවා. 
අය වැෙය් සඳහනක් කරලා තිෙබනවා, ගැඹුරු මුහුෙද් ෙතල් 
සපයන වැඩ පිළිෙවළක් - deep sea bunkering - ඇති කරන්නට  
යනවා කියලා. ඇත්ෙතන්ම  දැනට ඒ  නැව්වලට ඒ සියලුම ෙසේවා 
සැපයීම හුඟක්ම සිදු කරන්ෙන් සිංගප්පූරුවයි. නමුත් අපට 
ෙපෙනන දුර මායිෙම් ෙම් නැව් එහා ෙමහා ගමන් කරනවා. එෙහම 
නම්, අපි ඒ අවස්ථාව පෙයෝජනයට අරෙගන, ඒ නැව්වලට ෙතල් 
සපයන එක පමණක් ෙනොෙවයි, ඒ නැව්වලට එදිෙනදා ගමන් 
බිමන් යන්නට අවශ  වන සියලු දෑ ඒ මුහුදු තීරෙය්දී ලබා දීම කළ 
යුතුයි කියලා මම හිතනවා. එයින් අෙප් ආදායම විශාල වශෙයන් 
වැඩි ෙවනවා. 

ඒ එක්කම,  ෙසෝමාලියාව හරහා යන විට ෙම් නැව්වලට පශ්න 
ඇති ෙවනවා. සමහර  අය හිතයි මම "ඇවන්ට් ගාර්ඩ්", "රක්නා 
ලංකා" ගැන කථා කරනවා කියලා. නැත. මම කියන්ෙන් ෙම්කයි. 
ඒ නැව්වලට ආරක්ෂාව සැපයීෙමන් අෙප් රටට මුදලක් ලබන්න 
පුළුවන් නම්, අපි ඒක වැඩි දියුණු කළ යුතුමයි. වරදක් තිෙබනවා 
නම් අපි ඒ වරද නිවැරදි කර ගනිමු. මම හිතන හැටියට අෙප් 
පවතින රජය ඒ මතය දරනවා; ඒ මතෙය් ඉන්නවා. ෙම් ව ාපාරය 
අලුෙතන් ඇති වුණු ෙදයක්. 

ඉදිරිෙය්දී නැති  ෙවන්නත් පුළුවන්. අපි ඒ වාසිය ගත්ෙතොත්, අද 
අෙප් සිටින තිවිධ හමුදාෙව් සහ ෙපොලීසිෙය් විශාම ගිය විශාල  
නිලධාරින් පමාණයට රැකියාවක් සපයන ගමන්, අපටත් රට 
ෙවනුෙවන් ආදායමක් එකතු කර ගන්නට පුළුවන් වැඩ පිළිෙවළක් 
ඇති ෙවනවා. ඒ නිසා අපි ෙම් හැම ෙදයක්ම බලන්න නරකයි 
වැරදි පැත්තකින්; වැරදි ෙකෝණයකින්. ෙම් කටයුත්ත  කෙළොත් 
අපට විශාල මුදලක් අය කර ගැනීමට පුළුවන් ෙවනවා. ඒ එක්කම  
ෙදවැනි කාරණය විධියට  මා සඳහන් කරන්න කැමැතියි, රෙට් 
ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්නට නම් රට තුළ පවතින ඒ සම්පත් 
සියල්ල අපි දැන හඳුනාෙගන පෙයෝජනයට ගත යුතු බව. අද 
අෙපන් ඒක ගිලිහී ගිහින් තිෙබනවා. අපි හැම ෙදයක් ගැනම 
බලන්ෙන් ෙකොෙහොමද? "පර සුද්දා" කියලා කියයි. එෙහම කිය 
කියා සුද්දාට බණිනවා; විෙද්ශිකයන්ට බණිනවා. නමුත් ෙම් සභා 
ගර්භෙය් පවා තිෙබන සියලු ෙද්වල් පිට රටවලින් නිෂ්පාදනය 
කරපු ෙද්වල්. හරියට කථා කෙළොත්  අපි කරත්ෙතන් උඩ ෙදයක් 
නිපදවලා නැහැ. කරත්තයට එහායින් ගිය අෙප් නිපදවීමක් නැහැ. 
අපි ෙමොනවා කථා කළත්, අපි ෙකොෙහේද ෙම් යන්ෙන්? ඒ නිසා මම 
ෙම් කාරණය පැහැදිලිවම කියනවා. ඒ සියලුම සම්පත් ඒකරාශී 
කරලා,   ඒ සියලුම ෙද්වල් අෙප් වාසියට හරවා ෙගන,  ඒවා 
පෙයෝජනයට  ගැනීමයි අප කරන්නට ඕනෑ.  

අපි ඉස්ෙකෝෙල් යන කාලෙය්,  එදාත්  ෙත්, ෙපොල්, රබර් ගැන 
කිව්වා. අදත් ෙත්, ෙපොල්, රබර් ගැන කියනවා. දැන් නම් ෙත්වල 
මිල ෙපොඩ්ඩක් වැඩි ෙවලා තිෙබනවා. අෙප් ෙත් මිල වැඩි කර 
ගන්නට නම් අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙසවීම කළ යුතුව 
තිෙබනවා.  ෙම් ෙවලාෙව් ජාත න්තරෙය් තිෙබන අර්බුදත් එක්ක 
අෙපන් ෙත් ගත්තු රටවල් ෙත් ගැනීම අඩු කරලා තිෙබනවා නම්,  
අපි ෙමොන විකල්පයක් හරි ෙයොදලා අලුත් ෙවෙළඳ ෙපොළවල් 
ෙසවීම වහාම කළ යුතුව තිෙබනවා. ඒකට අපි ෙත් මණ්ඩලයක් 
පිහිටුවලා තිෙබනවා. ඒ ෙත් මණ්ඩලෙයන් ෙම් කටයුත්ත භාර 
අරෙගන, ෙද්ශපාලන පත්වීම් ෙනොදී, දැනුම ඇති නිලධාරින්ව පත් 
කරලා,  නව ෙවෙළඳ ෙපොළවල් ෙහොයන්නට ඒ අයව යවන්නට 
ඕනෑ. ඒකයි විය යුත්ෙත්. ෙත් මිල අඩුෙවන කල් ඉඳලා ෙනොෙවයි 

ඒක කරන්නට ඕනෑ. ෙත් ගැන කථා කරන ෙකොට අප ලජ්ජා 
වන්නට ඕනෑ. එදා ඉන්දියාෙවන් ලංකාවට ආවා, ෙත් ගැන 
ඉෙගන ගන්න. නමුත් කනගාටුව කරුණක් නම්,  අද ලංකාෙව් 
අෙප් අය ඉන්දියාවට යනවා,  ෙත් ගැන ඉෙගන ගන්න. ෙම් 
තත්ත්වය සහමුලින්ම ෙවනස් කිරීම කළ යුතුව තිෙබනවා. 

මට ආරංචි වුණා, පිලිපීනෙය්,  මැෙල්සියාෙව් ෙපොල්වලට 
වැඩිය ලංකාෙව් ෙපොල්වල රසෙය් යම් කිසි වටිනාකමක් 
තිෙබනවාය කියලා. අෙප් රෙට් ෙපොල්වලට - desiccated coconut 
කියන එකට - ෙලෝකෙය් ෙලොකු ඉල්ලුමක් තිෙබනවා, ෙචොක්ලට් 
වර්ග හදන්න.  එවැනි කර්මාන්තශාලාවල් අෙප් රටට ෙගන්වා ගත 
යුතුයි කියලා මා හිතනවා. ඒ පිට රට ආෙයෝජන ලංකාවට ෙගන්වා 
ගන්නට ඕනෑ. අපි එෙහම කෙළොත් අෙප් රබර් කර්මාන්තයත්, 
ෙපොල් කර්මාන්තයත් ෙබ්රා ගන්න පුළුවන්. අද කිසිම සැලැස්මක් 
නැතිකම නිසා ෙපොල් තිෙකෝණය කියලා අපි එදා ඉඳන් කථා 
කරපු ෙපොල් තිෙකෝණය අද කමානුකූලව අතුරුදහන් වී ෙගන 
යනවා; නැති වී ෙගන යනවා. ඒ නිසා ෙම් තත්ත්වය මඟ 
හරවන්නට අපි වහාම කියා කළ යුතුව තිෙබනවා.  

ඒ වාෙග්ම තව කාරණයක් තමයි විෙද්ශ ආෙයෝජන. රටක් 
දියුණු කරන්නට නම් විෙද්ශ ආෙයෝජන පුළුවන්තරම්  රට තුළට 
ෙගෙනන්න සිදු ෙවනවා. විෙද්ශ ආෙයෝජන සමඟ නව 
තාක්ෂණයත් එනවා අපි දකිනවා. ඒ නව තාක්ෂණයත් සමඟ අපට 
විෙද්ශ ආෙයෝජනවලින් විශාල වැඩ ෙකොටසක් කර ගන්නට 
පුළුවන් ෙවනවා.  එදා ෙපේමදාස ජනාධිපතිතුමා ඇඟලුම් කම්හල් 
ආරම්භ කළාම විපක්ෂය කිව්ෙව් ෙමොකක්ද? මට කනගාටුයි 
කියන්න, "සුද්දියන්ට ජංගි මහන්න හදනවා" කියලා කිව්වා. 
නමුත් මම කියන්න සතුටුයි අද මාස් ෙහෝල්ඩින්ස් ආයතනය 
ගත්තාම ෙමොන තරම් නවීන තාක්ෂණයක් රට තුළට ෙගනැල්ලා 
තිෙබනවාද? ෙම් වන ෙකොට දහස් ගණනක් තරුණ තරුණිෙයෝ 
එහි වැඩ කරනවා, ආදායම් ලබනවා. අද ෙම් අය වැෙයන් 
ආෙයෝජකයන්ට ලංකා වට එන්න ඕනෑ වාතාවරණය ෙගොඩනඟලා 
තිෙබනවා. ඒ ගැන මම සතුටු ෙවනවා. නමුත් ටික කාලයක් යයි. 
අය වැයක් සම්මත කරපු ගමන්ම එය සිදු ෙවන්ෙන් නැහැ.  නමුත් 
ආෙයෝජකයන්ට එන්නට පවා ඒ මඟ සැලෙසන්නට ඕනෑ;  
වාතාවරණය ෙගොඩ නැෙගන්නට ඕනෑ.  එම වාතාවරණය ෙම් අය 
වැෙයන් ලබා දීලා තිෙබනවා.   

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා,  ඔබතුමාට තව විනාඩියක්  තිෙබනවා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
 රටක ඉදිරි ගමනට නීතිය අත වශ යි.  නීතිය වල්වැදුණු 

අවස්ථා අපි දැක්කා.   ඒ දවස්වල පත්තරයක් අරෙගන බැලුවාම 
මුල් පිටුෙව් පළ ෙවලා තිබුෙණ් ෙමොනවාද? අර පාෙද්ශීය සභා 
සභාපති ස්තී දූෂනයක් කරලා; තව කවුරු හරි පාෙද්ශීය සභා 
සභාපතිවරෙයක් ගංජා අරෙගන ගිහින් අහුෙවලා; තව පාෙද්ශීය 
සභා සභාපතිවරෙයක් මිනී මැරුමක් කරලා ෙම් ආදී  සිදුවීම් ගැන  
හැමදාමත් පත්තරවල පළවුණා.  ෙපොලීසිය ෙද්ශපාලනීකරණයට 
හසු ෙවලා තිබුණා.  ෙපොලිස් නිලධාරින්ෙග් මාරු කිරීම්  ඉහවහා 
නැතුව සිදු වුණා. මට මතකයි, එක වැරැදි කරපු පුද්ගලෙයක් 
කළුතර උතුර ෙපොලීසිෙය් සිටිනෙකොට, ඒ පළාෙත් හිටපු එවකට 
පැවැති  ආණ්ඩුව නිෙයෝජනය කරපු  ඇමතිවරයකු ෙපොලීසිය 
ඇතුළට ගිහිල්ලා, ඒ හිටපු ස්ථානභාර නිලධාරියාටත් ෙලොකු 
පශ්නයක් ඇති කරලා, අර වැරැදි කළ  පුද්ගලයාව එළියට අරෙගන 
ගියා. අද මම සතුටු ෙවනවා, එවැනි ෙද්වල් දැන් යම්කිසි 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

මට්ටමකට  ෙගොනු ෙවලා තිබීම ගැන. නීතිය හරියට කියාත්මක 
කරන්න නම්, හරියාකාර ෙපොලීසියක් අවශ යි.  හරියාකාර 
ෙපොලීසියක් ඇති ෙවන්න නම්, හරියාකාර නිලධාරින් සිටිය යුතුයි.  
ෙහොඳ නිලධාරින් සිටිය යුතුයි. කාටවත් හිස නමන්ෙන් නැතිව, 
තමන්ෙග් රාජකාරිය කරන්න පුළුවන් ෙහොඳ නිලධාරිෙයක් 
සිටින්න නම්,  ඒ නිලධාරියා ෙහොඳ වැටුපක් ලැබිය යුතුයි.  ඒක  
ෙවන්ෙන් නැත්නම් නීතිය හරියාකාරව කියාත්මක කරන්න බැරි 
ෙවනවා.  ෙපොලිස් නිලධාරිෙයක් වැඩිපුර ඇසුරු කරන්ෙන් කාවද? 
අපරාධකරුවන් සහ වැරැදිකරුවන්. එෙහම නම් ඒ 
අපරාධකරුවන්ෙග්, වැරැදිකරුවන්ෙග් මුදලට ඔවුන් ගහණය 
ෙවනවා.   එක ෙපොලිස් නිලධාරිෙයකුෙග් වැටුප මම බැලුවා. 

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු මන්තීතුමා ඔබතුමාට ලබා දුන් කාලය අවසානයි. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් ආනන්ද විෙජ්මාන්න මහතා 
(மாண் மிகு ல மன் ஆனந்த விேஜமான்ன) 
(The Hon. Lakshman Ananda Wijemanne) 
මට තව මිනිත්තුවක් ෙදන්න,  මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි.  

ඒ වැටුප බැලුවාම රුපියල් 32,000යි, රුපියල් 40,000යි. එතෙකොට 
ළමයි තුන් හතර ෙදෙනක් සිටින ඒ නිලධාරියා ජීවත් වන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද? ෙම් තත්ත්වය ෙවනස් වන්නට ඕනෑ. ෙහොඳ 
ෙපොලීසියක් ෙම් රෙට් බිහි වන්නට ඕනෑ.  දූෂණය, වංචාව ගැන මම 
ෙමතැනදී පැහැදිලි කරන්ෙන් නැහැ.  ෙමොකද, අපි අලුත් ගමනක් 
යන්න ආරම්භයක් දී තිෙබන ෙවලාවක පරණ කුණු ඇද ඇද කථා 
කිරීම ෙනොෙවයි අවශ  වන්ෙන්.  දූෂණය, වංචාව රටක් ඉදිරියට 
යන්න තිෙබන අවස්ථාව නැති කරනවා.  එෙහම නම් අපි හැෙමෝම 
එකතුෙවලා ඒ අවශ තාවන් ඉෂ්ට කරන්නට ඕනෑ. 

ඒ එක්කම අධ ාපනය ගැන කථා කරනවා නම්, අෙප් රෙට් 
ෙදමවුපියන් තම දරුවා පාසලකට ඇතුළත් කර ගන්න පුදුම 
දැඟලිල්ලක් දඟලනවා  මම  දැක තිෙබනවා.  කියන්න  කනගාටුයි, 
දරුවාව පාසලට ඇතුළත් කරන්න රට වෙට් හිඟා කකා ඇවිදිනවා. 
අපි නිදහස ලබා ෙගන අවුරුදු 67ක් ෙවනවා. නමුත් අපට තවම 
බැරි වුණා, ෙම් සඳහා කමෙව්දයක් හදා ගන්න. ඒ නිසා අෙප් රටට 
ජාතික අධ ාපන වැඩ පිළිෙවළක් අවශ යි කියා මා හිතනවා. ඒක 
අනිවාර්ය විය යුතුයි. ඇමතිතුමාෙගන් ඇමතිතුමාට එය ෙවනස් විය 
යුතු නැහැ.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, මට තව හුඟාක් කරුණු ගැන 
කථා කරන්න තිෙබනවා. නමුත් මට ලබා දී තිෙබන කාල ෙව්ලාව 
අවසාන නිසා මෙග් කථාෙව් ඉතිරි ෙකොටස සභාගත* කරනවා.  
ෙබොෙහොම ස්තුතියි. 
 

[பி.ப. 4.01] 
 

ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
இந்த ேமலான சைபைய வழிநடத்திச் ெசல் ம் ெகளரவ 

உ ப்பினர் அவர்கேள, வரலாற்றில் தன் தலாக க்கிய 
ேதசியக் கட்சிகளான ஐக்கிய ேதசியக் கட்சி, லங்கா 

சுதந்திரக் கட்சி ஆகிய இரண் ம் இைணந்  உ வாக்கிய 
இந்தத் ேதசிய அரசின் தலாவ  வர  ெசல த் திட்டம் 
சம்பந்தமாக உைரயாற் வதில் ெப ைமயைடகின்ேறன்.  
இ ப்பி ம் எத்தைன வர  ெசல த் திட்டங்கள் 
சமர்ப்பிக்கப்பட்டா ம் நாட் ன் அபிவி த்தியான  பல 
ெதற்காசிய நா களி ம் பார்க்கப் பின்ேனாக்கிய 
நிைலயி ப்பைதத் தாங்கள் அைனவ ம் அறி ர்கள்.  எம  
நா  சுதந்திரமைடந்த காலம் ெதாடக்கம் இன ஒற் ைம 
சீர்குைலந்  ேபா ள்ளைத எவ ம் ம க்க யா . எம  
நா  நிரந்தர அபிவி த்திைய ேநாக்கிய பயணத்ைத 
ேமற்ெகாள்வதற்கு இனங்க க்கிைடயிலான ஐக்கியம், 

ாிந் ணர் , பரஸ்பர நம்பிக்ைக என்பன க்கியமானைவ. 
ஒட் ெமாத்தத்தில் சி பான்ைம இனம், ெப ம்பான்ைம 
இனம் என்ற பாகுபாடற்ற எண்ணக்க  ேவண் ம். இைவ 
எவற்ைற ம் இன் வைர எம்மால் கட் ெய ப்ப 

யவில்ைல என்ப தான் உண்ைம.  இதனால் இன்  
வாழ்விய ல் ேதால்வி கண்ட நாடாக எம  நா  
மாறிவி ேமா எனச் சர்வேதச அரங்கில் பார்க்கப்ப கின்ற .  
ஐ.நா. சைப வைர எம  இன கல் நிைல பற்றிய விடயம் 
எ த் க்ெகாள்ளப்பட்  ஐ.நா. சைபயில் அரசியல் விவகாரப் 
பிாிவில் விவாதப் ெபா ளாகி ள்ள . இ தி த்தத்தில் நடந்த 
மனித அவலங்க க்குப் ெபா ப் க் கூ தல், மனிதக் 
ெகா ரம் ாிந்தவர்க க்கு எதிராகப் பாகுபாடற்ற தண்டைன 
வழங்குதல், இனப்பிரச்சிைனக்கு அைனத்  மக்க ம் 
ஏற் க்ெகாள்ளக்கூ ய இன ேமலாண்ைமத் திணிப் களற்ற 
நீதி நியாய, சுதந்திரமான நிரந்தரத்  தீர்ைவக் கா தல் 
ேபான்ற விடயங்கைள அைடந் ெகாள்வதாக இந்த அரசு 
ஐ.நா. சைபயி ம் சர்வேதச அரங்கி ம் 
ஏற் க்ெகாண் ள்ள . இ ப்பி ம், ேநற் க்கூட தமிழ் 
மக்கள் தங்கள  இறந்த உற கைள நிைன கூர அ மதி 
ம ப் த் ெதாிவிக்கப்பட் ந்த .  நாட் ேல உங்கள  ேதசிய 
அரசின் ெசயற்பா கள் இ வைர எம  மக்க க்கு நம்பிக்ைக 
தரவில்ைல என்ப  கவைலக்குாிய விடயம்.   

எம  வாழ்விடங்களில் உள்ள எம  காணிகைள, ெபா  
அைமப் க்களின் காணிகைள ஏன் இன் வைர இரா வம் 
ஆக்கிரமிக்க இடமளித் ள்ளீர்கள்? எனக் ேகட்கின்ேறன்.  

க்கு யி ப்  நகாின் மத்தியில் 20 ஏக்கர் வைரயான 
காணிகைள இரா வம் இன் வைர ஆக்கிரமித் ள்ள . இ  
ெபா  மக்க க்குாிய ம் ெபா  நி வனங்க க்குாிய மான 
காணியாகும். ன்ைனய அரசு ைறயற்ற விதத்தில், 
நியாயமற்ற விதத்தில் வர்த்தமானிப் பத்திாிைக லம் அந்தக் 
காணிகைள உாிைமெகாள்ள யன்ற . ெபா  மக்களின் 
எதிர்ப் ப் ேபாராட்டம் லம் அ  அன்  ைகவிடப்பட்ட . 
எனேவ, குறிப்பிட்ட வர்த்தமானிப் பத்திாிைக அறிவித்தைல 
இரத் ச்ெசய் , ேமற்ப  காணிகைள வி விக்க இந்த அரசு 

ன்வரேவண் ெமன நான் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இன்  
க்கு யி ப் ப் பிரேதச சைபக்குச் ெசாந்தமான 

காணிகளில், கட் டங்களில் இரா வம் வியாபாரம் 
ெசய்கின்ற . ஏன் சினிமாத் திேயட்டர்கூட நடத் கின்ற .  
இ  அரச இரா வத்தின் கடைமயா? என நான் 
ேகட்கின்ேறன். ேகப்பாப்பில  என்ற கிராமத்ைத 
ஒட் ெமாத்தமாக இரா வம் ஆக்கிரமித்தி க்கின்ற . 
மக்க ைடய கிராமத்ைத மக்க க்கு வழங்கிவிட்  
இரா வம் ேவ  இடத்திற்குச் ெசல்வ  
அத்தியாவசியமாகும்.  

அேதேபால் ெகாக்கிளாய் ெதாடக்கம் நாயா  வைரயான 
கைரவைலப்பா கள், அதாவ  தமிழ் மக்க ைடய 
கைரவைலப்பா கள், அபகாிக்கப்பட் ள்ளன. அங்கு தமிழ் 
மக்க ம் சிங்கள மக்க ம் ேசர்ந்ேத ெதாழில் ெசய்தார்கள். 
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பத்திற்கும் ேமற்பட்ட அப்பாவித் தமிழ் மீனவர்கள் பரம்பைர 
பரம்பைரயாகத் ெதாழில் ெசய்த பிரேதசம் அ . 1984ஆம் 
ஆண்  த்தம் காரணமாக இவர்கள் 
ெவளிேயற்றப்பட்டார்கள்.  மீண் ம் அவர்கள் அங்கு  
2010ஆம் ஆண் ல் கு ேயறினார்கள்.  அங்கு இவர்களின் 
அைனத் க் கைரவைலப்பா க ம் சிங்கள மக்க க்கு 
வழங்கப்பட் ள்ளன. அ ம் ல்ைலத்தீ  
மாவட்டத்திற்குாிய பா கைளத் தி ேகாணமைலையச் ேசர்ந்த 
அதிகாாிகள் எப்ப  வழங்க ம்? ஓர் அரசு எப்ப ம் 
ெசயற்படலாம் என்ற விதத்தில் இப்ப யாக அநீதியான 

ைறயில் கடந்தகால அரசு இதைனச் ெசயற்ப த்தியி ந்த . 
இ ப்பி ம், இன்ைறய நல்லாட்சி அரசின் கால ம் 
ஓ க்ெகாண் க்கிற . ஆனால், இன் வைர இைவ 
சீர்ெசய்யப்படவில்ைல. இ  சம்பந்தமாக ஓர் உதாரணத்ைதக் 
கூறலாம். ெசபமாைல வின்சன்ற் ஞானமணி என்பவாின் 
கைரவைலப்பா  க்மன் ாிேவரா என்ற ல்ைலப் 
பிரேதசத் டன் ெதாடர்பற்ற ஒ வ க்கு வழங்கப்பட் ள்ள .  

இப்ப யாக வ னியா மாவட்டத்தில் ெபா மக்க க்குச் 
ெசாந்தமான 913 ஏக்கர் காணிகைள இரா வம் 
ஆக்கிரமித் ள்ள . அேதேபால், 5,818 ஏக்கர் அரச 
காணிகளி ம் இரா வம் நிைலெகாண் ள்ள . இவற்றில் 
பல ற் க்கணக்கான ஏக்கர் நிலங்கள் பிரேதச சைப, நகர 
சைப மற் ம் அரச திைணக்களங்க க்கு உாியதாகும். 
இேதேபால்தான், ல்ைலத்தீ  மாவட்டத்தி ம் 
ெபா மக்க ைடய 701 ஏக்கர் காணிகளில் இரா வம் 
ஊ வி ள்ள . 12,845 ஏக்கர் அரச காணிகளில் அவர்கள் 
தற்ெபா  நிைலெகாண் ள்ளனர். அவற்றி ம் பல 

ற் க்கணக்கான ஏக்கர் காணிகள் எம  ெபா  
அைமப் க்க க்குாிய . ேதர்த க்கு தல் ல்ைல மாவட்டக் 
கச்ேசாியில் கூறப்பட்ட ேபால், அங்கு வந்த ரணில் 
விக்கிரமசிங்க அவர்க ம் உடன யாக இைவ அைனத்ைத ம் 
வி விப்பதாகத் ெதாிவித்தி ந்தார். ஆனால், இன் வைர ம் 
எந்த நடவ க்ைகக ம் எ க்கப்படவில்ைல. எனேவ, 
ெபா மக்க க்குாிய, அரச நி வனங்க க்குாிய, ெபா  
அைமப் க்க க்குாிய காணிகளி ந்  இரா வத்ைத 
உடன யாக ெவளிேயற் வதற்கான நடவ க்ைககைள இந்த 
நல்லாட்சி அரசு எ க்கேவண் ெமன நான் இந்த ேமலான 
சைபயில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

ேம ம், நம  மக்கள் இந்த நல்லாட்சி அரைச நம்பி 
வாக்குகைளக் ெகாட் , உங்கைள அரசாட்சியில் இ க்க 
உதவி ெசய்தி க்கின்றார்கள். ெப ந்ெதாைகயில் 
வ க்கட்டாயமாகக் காணாமல் ெசய்யப்பட்ேடாாின் விடயம் 
ெதாடர்பில் இந்த அரசு என்ன ெசய்யப்ேபாகின்ற ? 
ெவள்ைள வான் கடத்தல்களின் பின் காணாமல் 
ெசய்யப்பட்டவர்கள், பைடயினரால் ைக ெசய்யப்பட்  பின் 
காணாமல் ெசய்யப்பட்டவர்கள், அரச பைடயினாிடம் 
சரணைடந்தபின் காணாமல் ெசய்யப்பட்டவர்கள் என இந்த 
விடயம் விாிந்  ெசல்கின்ற . இ  அரச பயங்கரவாதம் 
இல்ைலயா? இைதச் ெசய்தவர்கள் அரச பயங்கரவாதிகள் 
இல்ைலயா? அரசு என்றால், அ  அரசியல் யாப் க்கு 
உட்பட்  ெசயற்படேவண் ய ஓர் அைமப்  என்பைத 
அைனவ ம் ஞாபகத்தில் ைவத் க்ெகாள்ளேவண் ம். ஒ  
பயங்கரவாத இயக்கம்ேபால் ஓர் அரசு ெசயற்பட யா  
என்பைத இந்த ேமலான சைபயில் பதி ெசய் ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

Sir, further to the political matters in the Budget, I 
want to express some real facts regarding the Malabe 
private medical college. Recently, around 500 students of 

that private medical college protested in silence in front 
of the Ministry of Health, Nutrition and Indigenous 
Medicine and sought justice from this Government. The 
South Asian Institute of Technology and Medicine                  
- SAITM - is the only private medical college in our 
country. Close to 1,000 students are studying there.   

Recently, we heard that the Sri Lanka Medical 
Council has announced by a letter that the medical degree 
offered by SAITM will not be recognized by them. But, 
the Sri Lanka Medical Council has not made any 
suggestion to this private medical college as to how it 
could get its medical degree recognized. The SLMC is of 
the view that the number of patients in the Teaching 
Hospital of SAITM is not enough.  It is okay.   

In 2014, a court case had been filed by SAITM. 
Ultimately, the court had ordered the Government to 
authorize some government hospitals for the clinical 
studies of the medical students of SAITM. But, up to 
now, it has not been implemented by the Government, 
not even by the present Government. My request is, 
implement the court Order, which is essential for SAITM 
students. Foreign countries like Russia, China, India, 
America and Canada allow Sri Lankan medical students 
to do the clinical practice in their State hospitals. So, why 
can we not allow Sri Lankan medical students to do their 
clinical practice in our State hospitals?     

The second matter is regarding forensic medicine. In 
Sri Lanka, private hospitals cannot do post-mortem 
examinations. That is the duty of the government 
hospitals. Then, SAITM students have to do their clinical 
studies in mortuaries of the government hospitals, which 
the court had already ordered. So, why is this 
Government reluctant to allow that? 

The third matter is regarding community medicine. 
Community health comes under the Medical Officers of 
Health in the country. Then, SAITM students have the 
right to do clinical training under the MOHs. Foreign 
countries allow Sri Lankan students in their community 
to do such clinical studies. Why is our country acting 
against our own students?   

Running a private medical college in our country is a 
way of  educational tourism. I am saying that because, a 
study done by the UNESCO shows that Rs. 145,000 
million goes out of the country every year for education. 
Sri Lankan students who pursue higher studies overseas 
reportedly spend Rs. 145,000 million annually. If private 
universities like SAITM can be established and 
developed in our country, we can save billions of rupees 
flowing out to foreign countries every year because 
around 4,000 Sri Lankan medical students study in 
foreign countries. Through educational tourism, we can 
attract foreign students from South-East Asian countries 
to come and study here. So, by developing that tourism 
sector, we can earn  more. That is a fact.  
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

Sir, only 16 per cent of the Sri Lankan students who 
qualify for higher education are recruited to the national 
universities.  

 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Order, please!  ෙම් අවස්ථාෙව්දී කවුරු ෙහෝ මන්තීවරෙයක් 

මූලාසනය සඳහා ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මන්තීතුමාෙග් නම 
ෙයෝජනා කරන්න. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, "ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් 

මන්තීතුමා දැන් මූලාසනය ගත යුතුය"යි මම ෙයෝජනා කරනවා. 
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்   ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 
අනතුරුව ගරු මුජිබුර් රහුමාන් මහතා මූලාසනෙයන් ඉවත් 

වුෙයන්, ගරු ඥානමුත්තු ශීෙන්සන් මහතා මූලාසනාරූඪ විය. 
அதன்பிறகு, மாண் மிகு ஜி ர் ரஹுமான் அவர்கள் 

அக்கிராசனத்தினின்  அகலேவ, மாண் மிகு ஞான த்  ேநசன் 
அவர்கள்  தைலைம வகித்தார்கள். 

Whereupon THE HON. MUJIBUR RAHUMAN left the Chair, and 
THE HON. GNANAMUTHU SRINESHAN took the Chair. 
 

ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
Hon. Member, please continue.  
 
ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
Sir, only 16 per cent of the eligible Sri Lankan 

students are recruited to the national universities 
according to the website of the University Grants 
Commission. 

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
 
නැඟී සිටිෙය්ය. 
எ ந்தார். 
rose. 
 
ගරු මූලාසනාරූඪ මන්තීතුමා 
(மாண் மிகு தைலைமதாங்கும்  உ ப்பினர் அவர்கள்) 
(The Hon. Presiding Member) 
ගරු සභානායකතුමා. 
 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, if the Hon. Member wants a private medical 

college in the North, we are willing to support. Hon. 
Member, you must help us to establish it.  

ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
Thank you for the views expressed by the Hon. 

Leader of the House.  

So, 84 per cent of those students are left out of the 
universities every year. This has resulted in  8 per cent of 
the students going abroad for higher studies. For 
example, if  SAITM is given a chance, they can study 
here in this country within our culture. If female students 
go to foreign countries for studies, it is even bad for our 
culture.  

The Ministry of Higher Education, the Ministry of 
Health and the University Grants Commission have been 
maintaining a deadly silence over this matter up to now 
despite calls from students and professional bodies 
including the Government Medical Officers' Association 
to address it. Recently, I had a discussion with all the 
Consultants of the Government Medical Officers' 
Association, Vavuniya Branch. They are willing to give 
clinical training even in the Vavuniya General Hospital 
for the SAITM students.  

Sir, the University Grants Commission approved the 
medical degree offered by SAITM in 2011 through a 
Gazette Notification. Thereafter, the University Grants 
Commission started selecting students to study there, 
conferring it equal status with the other State universities. 
Also, they have agreed to give degree certificates. But, 
the problem lies with the Sri Lanka Medical Council. The 
Sri Lanka Medical Council has to make their suggestions 
as to how SAITM could be developed for its degree to be 
recognized. That should be done. But, they have not 
suggested anything regarding SAITM.  If they feel that 
the clinical practice given to the students of SAITM is not 
enough, they have to suggest to the Government to give 
clinical practice to those students in State hospitals. That 
is the way.  All private universities abroad, even in 
Russia, Canada and everywhere, make use of government 
hospitals for their clinical studies. So, I think the 
Government has to initiate action immediately in this 
regard, because in the near future, the first batch is due to 
get their degree certificates. Therefore, we have to give 
our support to them.  

At the same time, if the Sri Lanka Medical Council 
feels that the students of SAITM have a poor knowledge, 
they have to come to a conclusion whether to give the 
students of SAITM the same exam papers that are given 
to the students of the Colombo Medical Faculty. The 
students of SAITM agree to sit for the same examination. 
So, some sort of suggestions have to be made by the Sri 
Lanka Medical Council in this regard. If they fail to do 
so, we have to give SAITM a chance. 

I am also a doctor. When I was in university, I also 
fought against private universities. But, now I feel that 
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those are wrong ideas. We had those ideas as a result                    
of the ego of young doctors. That is the reason.                    
Other than that, I do not think there is any                         
reason     to    be    against         private            universities.  
“குண் ச் சட் க்குள் குதிைரேயாட் வ ேபால” என்  
ெசால்வார்கள். Now, the world is so wide. எனேவ, குதிைர 
ஓட் வ  என்றால், நாங்கள் அைதவிட்  ெவளிேயறி நிலத்தில் 
இறங்கி ஓ ப்பார்க்க ேவண் ய காலம்  இ .     

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Sir, I want to ask the Hon. Member whether he can 

find an investor to start a private medical college in the 
North. If he can find an investor, we will support him. 

 
ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
First, we have to give some solution to the problems at 

SAITM. Then, we have to develop willingness among 
students to study in private universities. Then only other 
private universities will also open their branches here. As 
I said,  Rs. 145,000 million goes out of the country every 
year for Sri Lankan students to study abroad. Therefore, 
we have to start private universities in Sri Lanka so that 
we can save our money. That is my view and that is why I 
raised this matter in this august Assembly.   

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Hon. Member, will not the medical students of the 

University of Jaffna oppose this?  
 
ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
In every university some students are of that view. 

Now, in the Sri Lanka Government Medical Officers' 
Association, around 30 per cent are foreign-educated 
doctors. That means, they had gone to foreign countries 
for their higher education. About 25 per cent of  the 
Consultants are also foreign-educated. Now, the situation 
is changing a little bit. Earlier, it was not like that. But, 
that is the reality.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
You speak to the students and the lecturers, and if 

there is agreement, we can do something. 

 
ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
Definitely I will take this matter up with them. 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
Kindly follow it up. 
 
ගරු එස.් සිවෙමෝහන් මහතා 
(மாண் மிகு சி. சிவேமாகன்) 
(The Hon. S. Sivamohan) 
Yes, I will follow that up. 

அேதேபால் இன்  எம  பிரேதசங்களில் ன்பள்ளி 
ஆசிாியர்கள் ைகவிடப்பட் க்கிறார்கள். ஒ  பிள்ைள 
வளர்ந்  தலாவதாகக் கல்வி கற்கச் ெசல் ம் இடம் 

ன்பள்ளியாகும். That is a nursery - a preschool. Sir, in 
towns, these preschool teachers are getting enough 
money from the parents. But, in our poor areas, parents of 
these children are not in a position to pay even Rs. 100. 
எனேவ, இந்த ன்பள்ளி ஆசிாியர்கள் சாியாகப் 
பராமாிக்கப்பட ேவண் ம்; அவர்கள் ைண ஆசிாியர்களாக 
உள்வாங்கப்பட்  கல்வித் திைணக்களத்தி டாக அவர்கள  
ெகா ப்பன கள் வழங்கப்பட ேவண் ெமன்ப  என் ைடய 
அ த்த ேகாாிக்ைகயாகும். இ  கட்டாயம் 
ெசய்யப்படேவண் ய ஒ  விடயமாகும். ஆனால், வடக்கில் 
இன்  இந்த நல்லாட்சி அரசி ம்   ன்பள்ளி ஆசிாியர்கைள 
இரா வத்தினாின் ைண உ ப்பினர்களாகச் ேசர்த்  
அவர்க க்குப் பணம் வழங்கப்ப கின்ற ெசயல் 
நைடெப கின்ற . இந்த இரா வத்தி டாக வழங்கப்ப ம் 
பணத்ைத கல்வித் திைணக்களத்தி டாக வழங்கி 
அவர்க க்கு ெகளரவமான ஒ  பதவிைய ஏன், 
வழங்கக்கூடா ? எனேவ, இந்த ன்பள்ளி ஆசிாியர்களின் 
விடயத்ைத ம் இந்த அரசு கவனத்திெல த்  அவர்க க்கு  
ெகளரவமான ைண ஆசிாியர்கள் என்ற விதத்திலாவ   
நியமனத்ைத வழங்கேவண் ம். அைதவி த் ,  
இரா வத்தின் ைணக்கு வாக அவர்கைள உள்வாங்குவ  
என்ப  ஓர் அழகான ெசயலாக அைமயா  என்ப  
என் ைடய க த்தாகும்.  

இ  மஹிந்த ராஜபக்ஷ அரசின் ஆட்சிக் காலத்தில்தான் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட . ஆனால், இன் ம் அ  
ெதாடர்ந் ெகாண் க்கின்ற . எனேவ, இந்த நல்லாட்சி 
அரசு இந்த விடயத்தில் தைலயிட்  அதற்காக ஒ க்கப்ப ம் 
பணத்ைத கல்வியைமச்சி டாக அந்த ஆசிாியர்க க்கு 
வழங்கி அவர்கைளத்  ைணயாசிாியர்களாக உள்வாங்க 
ேவண் ெமன மீண் ம் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன். இந்த 
விடயம் வடக்கு, கிழக்குக்கு மட் மல்ல, சிங்களப் 
பகுதிக க்கும் ெபா ந் ம். அப்பகுதிகளி ள்ள ன்பள்ளி 
ஆசிாியர்க க்கு පන්සල් அதாவ , த்த 
விகாைரகளி ந் தான் பணம் வழங்கப்ப கின்ற . அந்தப் 

த்த விகாைரக க்காக ஒ க்கப்ப ம் பணத்தி ந்  
அவர்கள் அைதக் ெகா க்கிறார்கள். ஆனால்,  எம  வடக்கு, 
கிழக்கு பகுதிகளில் அவர்க க்குக் ெகா ப்பதற்கு எந்த 
அைமப் ம் இல்ைல; எவ ம் இல்ைல. எனேவ, இந்த 
விடயங்கள் கவனத்திெல க்கப்படல் ேவண் ம். 

அண்ைமயில் மைலயகத்ைதச் ேசர்ந்தவர்க க்கு பல 
பிரச்சிைனகளின் பின் ைண ஆசிாியர்கள்  நியமனம்   
வழங்கப்பட் க்கின்ற ; அ  நல்லவிடயம். அேதேபால், 
வடக்கு, கிழக்கி ம்  ெதன்பகுதிகளி ம் இ க்கும் சகல 

ன்பள்ளி ஆசிாியர்கைள ம் உள்வாங்கி, அவர்க க்கும் 
அந்தப் பதவிைய ம் ெகா ப்பனைவ ம் வழங்கி  இந்த அரசு 
ெகளரவிக்க ேவண் ெமனக் ேகட் க்ெகாண் , என் ைடய 
இந்த உைரைய த் க்ெகாள்கின்ேறன். நன்றி.  
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ගරු පලනි දිගම්බරම් මහතා (කඳුරට නව ගම්මාන,  යටිතල 
පහසුකම් හා පජා සංවර්ධන අමාත තුමා) 
(மாண் மிகு பழனி திகாம்பரம் - மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்சர்) 
(The Hon. PalanyThigambaram - Minister of Hill Country 
New Villages, Infrastructure and Community Development) 
ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் அவர்கேள, ேதசிய 

அரசாங்கத்தின் " தியெதா  ச க சந்ைதப் ெபா ளாதாரத்ைத 
ேநாக்கி" எ ம் எண்ணக்க வில் நாடா மன்றத்தில் 
சமர்ப்பிக்கப்பட் க்கும் வர  ெசல த் திட்ட விவாதத்தில் 
கலந் ெகாண்  உைரயாற்ற வாய்ப் க் கிைடத்தைமையயிட்  
மகிழ்ச்சியைடகின்ேறன்.  

200 வ டங்களாக வாழ்க்ைகநிைல மாற்றமின்றித் 
ேதாட்டங்களில் 'லயன்' கு யி ப் களில் வாழ்ந்  வ ம் 
மைலயக மக்களின் அந்த வாழ்க்ைக ைறயிைன 
இல்லாெதாழித்  கிராமங்கள் அைமத்  தனியான ம் 
ெசாந்தமான மான கள் அைமத் , மைலயக மக்கைள 
ஏைனய ச கத்தினேரா  சமநிைலயில் வாழ வழி ெசய்வேத 
எம  ேநாக்கமாகும். எம  ெதாைலேநாக்கிற்கு ஏற்ற  
ேபாலேவ அதைன அைட ம் வைகயில் மைலநாட்  திய 
கிராமங்கள், உட்கட்டைமப்  வசதிகள் மற் ம் ச தாய 
அபிவி த்தி அைமச்சு எ ம் ஓர் அைமச்ைச உ வாக்கி 
எனக்கு ெபா ப்பளித்தைமக்காக இந்த நாட் ன் ேமதகு 
ஜனாதிபதி ைமத்திாிபால சிறிேசன அவர்க க்கும் மாண் மிகு 
பிரதம அைமச்சர்  ரணில் விக்கிரமசிங்க அவர்க க்கும் நன்றி 
கூறக் கடைமப்பட் ள்ேளன். 

கடந்த நவம்பர் மாதம் 5ஆம் திகதி மாண் மிகு பிரதம 
அைமச்சர் அவர்கள் பாரா மன்றத்தில் ஆற்றிய ெகாள்ைகப் 
பிரகடன உைரயின்ேபா , ஒ  மில் யன் ேவைல 
வாய்ப் க்கைள உ வாக்குதல், வ மான மட்டங்கைள வி த்தி 
ெசய்தல், கிராமியப் ெபா ளாதாரங்கைள அபிவி த்தி 
ெசய்தல், கிராமிய மற் ம் ேதாட்டத் ைறகளில் ந த்தர 
வகுப்ைபச் சார்ந்தவர்களின ம் மற் ம் அரசாங்க 
ஊழியர்களின ம் ஆதன உாிைமைய உ திப்ப த்தல், பரந்த 
மற் ம் உ திவாய்ந்த ந த்தர வகுப்பினைர உ வாக்குதல் 
என்பன  நாட் ன் நிைலயான அபிவி த்திக்கு க்கிய 
அ த்தளங்கள் எனக் குறிப்பிட் ந்தார். இந்த உபாயங்களில் 
அைனத்  மக்க ம் ேவ பா ன்றி உள்வாங்கப்பட் ப்ப  
மகிழ்ச்சிக்குாியதாகும். இந்த ெகாள்ைகப் பிரகடனத்தின்ேபா , 
ெபா ளாதார அ த்தளத்திற்கு இைணவாக 
ேதாட்டத் ைறயின க்கு நில உாிைம உ தி ெசய்யப்ப ம்; 
ேதாட்ட 'லயன்'களில் 10 வ டங்க க்கு ேமலாக 
வசித்தவர்க கு ஒ  ம் சிறியள  காணிப் பரப் ம் 
ெசாந்தமாக்கப்ப ம்; அதற்கான திட்ட வைர  
உ வாக்கப்ப ெமன ம் பிரதமர் ெதாிவித்தி ந்தார். இந்த 
நாட் ன் ெபா ளாதார குறிகாட் யிைன உயர்த்தியதில் 

க்கிய பங்காளிகளான ெப ந்ேதாட்டத் ைறயினர் 
ெதாடர்பாக பிரதமர் அவர்களின் காிசைனக்கு அம்மக்களின் 
பிரதிநிதி என்ற வைகயில் நன்றிகூறக் கடைமப்பட் ள்ேளன்.  

கடந்த அரசாங்கத்தின் ஒவ்ெவா  வர  ெசல த் 
திட்டத்தின்ேபா ம் 50,000 கள் நிர்மாணிப்பதற்கான 

ன்ெமாழி கள் ெசால்லப்பட்டன. ஆனால், ஒ  
ட் ைனக்கூட கட் வதற்கான நிதி ஒ க்கப்படவில்ைல. 

அத்ேதா , ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கு ெசாந்தமாகக் காணி 
வழங்குவதற்ேகா, ஒ  ேதயிைல மரத்திைனக்கூட 

அகற் வதற்ேகா சம்மதிக்க யாெதன ம் அப்ேபா  
ெதாிவிக்கப்பட்ட . ெகளரவ தைலைமதாங்கும் உ ப்பினர் 
அவர்கேள, இன்  நாம் இந்த அரசாங்கத்தி டாக 
ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கு 7 ேபர்ச் ெசாந்தக் காணி 
உாிைமயிைன வழங்குவேதா , 12 இலட்ச பாயில் 
தனி ட் த் திட்டத்திைன ம் ஆரம்பித் , எம  100 நாள் 
ேவைலத்திட்டத்தில் 300 இற்கும் அதிகமான கைள ம் 
நிர்மாணித் ப் பயனாளிக க்கு வழங்கியி க்கின்ேறாம். 
அதைனத் ெதாடர்ந் ம் ன்ென ப்பதில் பல்ேவ  சவால்கள் 
உள்ளனெவன்பைத ம் இந்த அைவயில் கூறிக்ெகாள்ள 
வி ம் கின்ேறன்.  

மைலயக ெப ந்ேதாட்டங்களில் இயற்ைக அனர்த்தத்தால் 
பாதிக்கப்பட்ட, பாதிக்கப்ப ம் நிைலயி க்கின்்ற ஏறத்தாழ 
6,000 கள் இனங்காணப்பட் ள்ளன. இவற்றிைன 

ன்னிைலப்ப த்தி டைமப் த் திட்டத்திைன 
நைட ைறப்ப த் வதற்கு அரசாங்கம் ரண ஒத் ைழப்  
வழங்குெமன நம் கின்ேறன். இவ்வர  ெசல த் திட்டத்தில் 

டைமப் க் குறித்த ன்ெமாழிவின்ப , 10 வ டங்க க்கு 
ேமலாக ஓாிடத்தில் கு யி ந்தவர்க க்கு அவ்விடத்தின் 
உாித்திைனப் ெபற் க்ெகா ப்பதற்கான சட்டத்தி த்தங்கள் 
ேமற்ெகாள்ளப்ப வதாகச் ெசால்லப்பட் ள்ள . என்றா ம், 
ெப ந்ேதாட்டங்களில் வா ம் ேதாட்டத்ெதாழிலாளர் அல்லாத 
மக்கள், 1979ஆம் ஆண்  7ஆம் இலக்க, அரசாங்க காணி 
உாிைமைய மீளப்ெப ம் அதிகாரச் சட்டத்திற்கு அைமவாக 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சினால் 
ெவளிேயற்றப்ப ம் நிைல இன் ம் ெதாடர்கின்ற . இந்த 
அதிகாரச்சட்டம் சீரைமக்கப்பட ேவண் ம். காலங்காலமாக 
ெப ந்ேதாட்டங்களில் வா ம் ேதாட்டத் ெதாழிலாளர்கள் 
அல்லாத ேதாட்ட ேசைவயாளர்கள், அரச ெதாழில் ாிேவார், 
சுயெதாழில்  ாிேவார் ேபான்றவர்க க்கும் காணி உாித்  
உ திெசய்யப்பட ேவண் ம். இவ்ேவைலத்திட்டத்ைதப் 
ெப ந்ேதாட்டக் ைகத்ெதாழில் அைமச்சு  
கவனத்திற்ெகாள் ெமன எதிர்பார்க்கின்ேறன்.  

ெப ந்ேதாட்டப் றங்களில் அபிவி த்திப் பணிகள் 
ன்ென க்கப்படவில்ைலெயனக் கூற யா . அைவ 

ேபாதாத காரணத்தினால் சமச்சீரற்ற நிைல 
காணப்ப கின்ற . இதைனச் சீர்ெசய்வதற்காக 
வ ைமக்ேகாட் க்குக் கீழாக வா ம் இம்மக்க க்கான 
சமநிைலயான அபிவி த்திைய ேமற்ெகாள்வதற்காக கடந்த 
காலங்களில் கிடப்பில் ேபாடப்பட்ட பத்தாண்  
நிகழ்ச்சித்திட்டத்திைன மீள ம் ன்ென த் ள்ேளாம். 
இவ்ேவைலத்திட்டம் தற்ெபா  அைமச்சரைவயின் 
அங்கீகாரத்திற்காகச் சமர்ப்பிக்கப்பட் ள்ள . அைமச்சரைவ 
இத்திட்டத்திைனச் சம்பந்தப்பட்ட அைமச்சுக்க டன் 
இைணந்  ன்ென க்கும் வண்ணம் 13 அைமச்சுக்களின் 
அதிகாாிகைள உள்ளடக்கிய கு ெவான்றிைன 
நியமித்தி ப்ப  வரேவற்கத்தக்கதாகும். இக்கு விற்கு பிரதம 
அைமச்சாின் த்த ஆேலாசகர் தைலைம 
தாங்குகின்றாெரன்ப  குறிப்பிடத்தக்க . அதற்காக தற்கண் 
ஜனாதிபதி அவர்க க்கும் பிரதமர் அவர்க க்கும் நன்றிகூறக் 
கடைமப்பட் ள்ேளன்.  

இலங்ைக நாட் ன் கல்வியறி  உயர் தத்தில் 
காணப்பட்டா ம், ெப ந்ேதாட்டப் றங்களில் கல்வியறி  

தம் உயர் நிைலயில் இல்ைல. இதற்கு பல்ேவ  காரணங்கள் 
உண் . இதில் க்கியமாக அவர்க க்கான ெபளதிக 
வளங்கள் குைறவானைவ என்பைதச் சுட் க்காட்ட 
ேவண் யி க்கிற . வசதி குைறந்த பாடசாைலகளின் 
அபிவி த்திகள் குறித் ம், க்கியமான பாடங்க க்கான 
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அத் ைற சார்ந்த ஆசிாியர்கைள நியமிப்ப  குறித் ம் 
இவ்வர  ெசல த் திட்ட உைரயில் ெசால்லப்பட் ள்ள . 
இதற்கைமவாகப் ெப ந்ேதாட்டங்களி ள்ள பின்தங்கிய 
பாடசாைலகளில் அத்தியாவசியப் பாடங்க க்கான ஆசிாியர் 
பற்றாக்குைற நிவர்த்தி ெசய்யப்பட் க் குறித்த ைறயில் 
தகுதிவாய்ந்த லைமயான ஆசிாியர்கைள நியமிப்பதற்கான 
ஏற்பா கள் குறித் க் கவனத்தில் ெகாள்ள ேவண் ம் 
என்பைத ம் நான் இந்த அைவயில் சுட் க்காட்ட 
வி ம் கின்ேறன்.  

பாடசாைலகளின் உட்கட்டைமப்  வசதிகள் அதாவ  
தண்ணீர், சுத்திகாிப்  வசதிகள் என்பன குறித்  

ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . இதைன வரேவற்கும் அேதேவைள 
இதன் அவசியம் உணர்ந்  100 நாள் ேவைலத்திட்டத்தில் 
பாடசாைல உட்கட்டைமப்  அபிவி த்திக்ெகன என  
அைமச்சி டாக ஏறத்தாழ 20 மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  
ெசய்  ேவைலத்திட்டங்கைள ன்ென த் ள்ேளன். 
ஆனா ம் அதன் ேதைவப்பா கள் அதிகமாகேவ உள்ளன. 
இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் 25 
பாடசாைலகைளச் சகல வசதிக ட ம்கூ ய இரண்டாம் 
நிைலப் பாடசாைலகளாகத் தர யர்த் வதற்காக 250 
மில் யன் பாய் ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ளைத நன்றி டன் 
வரேவற்கின்ேறன்.  

ெப ந்ேதாட்ட மக்க க்கான கூட்  ஒப்பந்தம் மார்ச் 
31ஆம் திகதி டன் வைடந் ள்ள  நிைலயில் இன்  
வைர ம் அவர்க க்கான நியாயமான சம்பள யர்  குறித்த 
ேபச்சுவார்த்ைதக ம் ஒப்பந்த க ம் இ பறிநிைலயில் 
உள்ளைமைய நாமறிேவாம்.  தனிப்பட்ட ெதாழிற்சங்கத்தின் 
அரசியல் சுயலாபத்திற்காக இன்  ெப ந்ேதாட்டத் 

ைறசார்ந்த அைனத்  மக்க ம் 
ப க்கடாவாக்கப்பட் ள்ளனர். கூட்  ஒப்பந்தத்தில் 
ைகச்சாத்திடாத தமிழ் ற்ேபாக்குக் கூட்டணியான நாம், 
ஜனாதிபதி, பிரதம அைமச்சர், கம்பனி உாிைமயாளர்கள் எனப் 
பலசுற் ப் ேபச்சுவார்த்ைதகைள நடத்தியி ந்தா ம் இன் ம் 
உ தியான தீர்  வழங்கப்படாம ப்ப  
கவைலக்குாியதாகும். இவர்களின் சம்பள நிர்ணயிப் த் 
ெதாடர்பில் அதிக கவனம் ெச த்ததப்பட ேவண் ம் என 
இப்ேபரைவயில் ேகட் க்ெகாள்கின்ேறன்.  

“இலங்ைகயில் ெபா ளாதாரத்திைன வ ப்ப த் வதற்கு 
இலங்ைகப் ெபண்கள் வழங்குகின்ற உயர்ந்த பங்களிப்  நாம் 
அைனவ ம் அறிந்த விடயமாகும். ஆகேவ, நாட் ன் 
ெபா ளாதாரத்ைத ன்ேனற் கமாக எம  தாய்மார் 
ேமற்ெகாள் ம் யற்சிகைளத் ெதாடர்ந் ம் ேப வதற்காக 
அவர்க க்கு அதிகபட்ச வசதிகைளச் ெசய்வதற்குாிய 
வழிவைககைளக் கண்டறிய ேவண் ள்ள ” என வர  
ெசல த் திட்ட உைரயில் குறிப்பிடப்பட் ள்ள . இலங்ைகப் 
ெபண்கைள ேநாக்கினால், அதிகம் பின்தங்கிய நிைலயில் 
உள்ளவர்கள் ேதாட்டத் ைறையச் சார்ந்தவர்கேள. அவர்கள  
ெபா ளாதாரப் பங்களிப் க்ேகற்ப அவர்கள் 
ெபற் க்ெகாள் ம் பயன்கள் சமமாக அைமயவில்ைல. 
அவர்கள  ச க மற் ம் அரசியல் ஈ பா ம் மிக ம் குைறந்த 
மட்டத்திேலேய காணப்ப கின்ற . இவற்ைற உயர்த்த 
ேவண் ய கடைமப்பா  இந்த அைமச்சுக்கு உண்  
என்பைத ம் நான் இங்கு குறிப்பிட வி ம் கின்ேறன்.  

ெப ந்ேதாட்டத் ைறயில் நில ம் மந்த ேபாஷாக்கு, 
சுகாதாரக் குைறபா  குறித்  அக்கைற ெச த்தி அதைனச் 
சாிெசய் ம் வைகயில் எம  அைமச்சு சுகாதார அைமச்சுடன்  
இைணந்  திரவப்பால் கர்  ெதாடர்பாகப் பாாிய 

ேமம்பாட்  நிகழ்ச்சித்திட்டெமான்ைற ன்ென க்க 
ேவண் ெமன ன்ெமாழியப்பட் ள்ள . இந்த 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்ைதச் சுகாதார அைமச்சுடன் இைணந்  
ெசயற்ப த்த நாம் தயாராக இ க்கின்ேறாம் என்பைதத் 
ெதாிவித் க்ெகாள்கிேறன்.  

2016ஆம் ஆண் க்கான இந்த வர  ெசல த் திட்டத்தில் 
இைளஞர்களின் ேவைலயின்ைமப் பிரச்சிைனகைளத் 
தீர்ப்பதற்கான ன்ெமாழி கள் ெசால்லப்பட் ள்ளன. 
ேதாட்டப் றங்களில் கல்வி வசதிகள் அதிகாித்  வ வதால், 
கல்வி கற்றவர்கள் குறிப்பாகக் கல்வி ெபா த் தராதர 
சாதாரண தரம் மற் ம் உயர்தரம் ப த்தவர்களின் ெதாைக 
அதிகாித்  வ கின்ற . ஆனால் இவர்க க்ேகற்ற 
ேவைலவாய்ப் க்கள் ேதாட்டத் க்கு அ காைமயில் 
கிைடப்பதில்ைல. எனேவ, ஆயிரக்கணக்கான மைலயக 
இைளஞர்கள் நகரங்கைள ேநாக்கி, குறிப்பாக ெகா ம் ப் 
பகுதிக க்கு நகர்கின்றனர். இ  பல்ேவ  ச கப் 
பிரச்சிைனகைளத் ேதாற் வித்  வ கின்ற . எனேவ, 

திதாக ஆரம்பிக்கப்ப ம் ெதாழில்வாய்ப் க்கள் எல்லா 
மாவட்டங்களி ம் அைம ம் பட்சத்தில், அவற்றில் மைலயக 
இைளஞர்கள் உள்வாங்கப்ப தல் கட்டாயமாகும். மைலயக 
இைளஞர் வதிகள் ந னமயப்ப த்தப்பட்ட 
ெதாழிற் ைறக்குள் உள்வாங்கப்ப வ  இன்ைறய 
ெதாழில் ட்ப உலகத்தில் அவசியமானதாகும்.  

கிராமியப் ெபா ளாதார மீெள ச்சி ேவைலத்திட்டத்தில் 
ஒ  கிராம ேசவகர் பிாி க்கு 1.5 மில் யன் பாய் 
அபிவி த்திப் பணிக க்கு ஒ க்கீ  ெசய்யப்பட் ள்ள . 
இந்த ேவைலத்திட்டத்திைன வரேவற்கும் அேதேவைள, 
இதைன நைட ைறப்ப த் வதில் ெப ந்ேதாட்டத் 

ைறயி ள்ள ரண்பாடான நிைலைம குறித் த் ெதளி  
ெப வ  அவசியமாகும். குறிப்பாக வெர யா 
மாவட்டத்தில் ஹங்குராங்ெகத்ைத பிரேதச ெசயலகத்திற்கு 
உட்பட்ட 487 C கிராம ேசவகர் பிாிவில் 179 ேபர் 
வாழ்கின்றனர். அேத வெர யா மாவட்டத்தில் அம்பக வ 
பிரேதச ெசயலகத்திற்கு உட்பட்ட ெபாகவந்தலாைவ 319 G 
கிராம ேசவகர் பிாிவில் 9,597 ேபர் வாழ்கின்றனர். இ  
இலங்ைகயிேலேய மிகப் ெபாிய கிராம ேசவகர் பிாிவாகும். 
இதன் காரணமாக அம்மக்க க்கான வளப்பகிர்  
சமமானதாக அைமயவில்ைல. இவ்வாறான சவால்கைள ம் 
சிக்கல்கைள ம் க த்திற்ெகாண்  தற்ேபா  பரவலாகப் 
ேபசப்ப கின்ற உள் ராட்சி மன்ற எல்ைல 
மீள்நிர்ணயத்தின்ேபா  உள் ராட்சி மன்றங்கள் 
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம்; கிராம ேசவகர் பிாி கள் 
அதிகாிக்கப்பட ேவண் ம். எதிர்வ ம் உள் ராட்சி மன்றத் 
ேதர்த க்கு ன்பதாக இவ்ேவைலத்திட்டம் 

ன்ென க்கப்ப வ  அவசியம். அைனத்  மக்க க்கும் 
சகல வளங்க ம் சம நிைலயில் ெசன்றைடய வழிெசய்வதாக 
இ  அைமய ேவண் ம் என்  ேகட் க்ெகாண் , இந்தச் 
சந்தர்ப்பத்ைத வழங்கிய உங்க க்கு நன்றி கூறி, 
விைடெப கின்ேறன். நன்றி, வணக்கம். 
 

[අ.භා. 4.35] 
 

ගරු සාලින්ද දිසානායක මහතා 
(மாண் மிகு சா ந்த திசாநாயக்க) 
(The Hon. Salinda Dissanayake) 
මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 5වැනි වතාවටත් ෙම් 

උත්තරීතර පාර්ලිෙම්න්තුව නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා මාව ෙතෝරා 
පත්කර ගත් කුරුණෑගල දිස්තික්කෙය් ජනතාවට පළමුෙවන්ම 
මෙග් ෙගෞරව පණාමය පුද කරනවා. 
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පාර්ලිෙම්න්තුව 

විෙශේෂෙයන්ම මම ෙම් අය වැය සම්බන්ධෙයන් කථා කරන 
ෙකොට ජාත න්තර ආර්ථික පරිසරය හා එය ශී ලංකාෙව් ආර්ථිකය 
මත ඇති කරන බලපෑම් පිළිබඳව කරුණු කිහිපයක් සඳහන් 
කරන්න කැමැතියි. එහි පසුබිම ගැන සඳහන් කරනවා නම් ෙගෝලීය 
මූල  අර්බුදය සහ එහි පතිඵලය වූ ආර්ථික අවපාතය 2007 
සැප්තැම්බර් වකවානුෙව්දී ආරම්භ වූ අතර, අවසන් වූෙය් 2013 
වසර අවසානෙය්දීයි. ශී ලංකා ආර්ථිකයට 2009 මැයි මාසය 
දක්වාම අඛණ්ඩ යුද්ධයකට වාෙග්ම ෙගෝලීය ආර්ථික 
අවපාතයකටද මුහුණ දීමට සිදු වුණු බවත් මතක් කරන්නට 
කැමැතියි. ෙකෙසේ ෙවතත් ආසියානු ආර්ථිකය සහ විෙශේෂෙයන්ම 
චීන ආර්ථිකය පිබිෙදමින් තිබුණු බැවින් ෙගෝලීය ආර්ථික 
අර්බුදෙය් බලපෑම් අවම මට්ටමින් තමයි අපට ඇති වුෙණ්. ෙමම 
කාල පරිච්ෙඡ්දය තුළ චීනය අපෙග් පධානම මූල  ආධාරකරුවා 
බවට පත් ෙවලා සිටියා. චීනය අපෙග් යටිතල පහසුකම් 
සංවර්ධනය සඳහා ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් බිලියන 10කට ආසන්න 
පතිපාදන අපට ලබා දී තිබුණා. ඒ විධියට තමයි 2005 සිට 2015 
දක්වා අපෙග් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය සියයට 6ත් - සියයට 9ත් 
අතර පවත්වාෙගන ගිෙය්. ෙමය දකුණු ආසියානු කලාපය තුළ ඉතා 
ඉහළ අගයක් හැටියටයි දකින්ෙන්. 

 ෙලෝක මූලධනවාදෙය් ෙක්න්දස්ථාන තුන වන ඇෙමරිකා 
එක්සත් ජනපදය, යුෙරෝපා සංගමය හා ජපානය ෙමම ෙගෝලීය 
ආර්ථික අවපාතෙය් බලපෑමට හසු වුණා. ඔවුන්ෙග් ආර්ථික 
වර්ධන ෙව්ගය සියයට 1ට වඩා පහළ බැස්සා. යුෙරෝපෙය් හා 
ජපානෙය් ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය ඍණ අගයක් ගත්තා. එහි 
පතිඵලයක් හැටියට ෙවෙළඳාම හා ආෙයෝජනය යන ෙදකම 
මන්දගාමී තත්ත්වයකට පත් වුණා. ආර්ථික අවපාතය 2013 
ෙදසැම්බර් මස අවසන් වුවත්, ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙය් 
ආර්ථික වර්ධන ෙව්ගය සියයට 2.4 මට්ටමක තමයි පැවතුෙණ්. 
යුෙරෝපා සංගමෙය් එය සියයට 0.8ක් වුණා. ජපානෙය් තවමත් 
පවතින්ෙන් ඍණ අගයක්. ඒ සමඟම චීනෙය් ආර්ථික වර්ධන 
ෙව්ගය සියයට 7.4ක් වූ අතර, ඉන්දියාෙව් පවා එය සියයට 7.3ක් 
ෙලස පැවතුණා. 2010  වර්ෂෙය්දී චීනය ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
ටිලියන 10ක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතයක් සහිතව ෙලෝකෙය් ෙදවැනි 
ආර්ථික බලවතා බවට පත් වුණා. චීනය සිටිෙය් ඇෙමරිකානු 
එක්සත් ජනපදෙය් දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතය වූ ඇෙමරිකානු ෙඩොලර් 
ටිලියන 14ට මඳක් පසු පසින්. වසර 2017දී ෙලොව ආර්ථික 
බලවතා හැටියට පැමිණීමට චීනය අෙප්ක්ෂා කරනවා. 

21වන සියවෙසේ පළමු දශකය තුළ "BRICS" නමින් හඳුන්වන 
රටවල් -චීනය, රුසියාව, බසීලය, ඉන්දියාව හා දකුණු අපිකාව- 
කරළියට එනවා. ෙලෝක දළ ෙද්ශීය නිෂ්පාදිතෙයන් සියයට 30ක් 
තිබුෙණ් BRICS රටවල් අයිති කරෙගනයි. ලතින් ඇෙමරිකාව, 
යූෙරෝ ආසියාව ෙලස හැඳින්ෙවන රුසියාව, ෙපර පැවැති ෙසෝවියට් 
රාජ යන් හා මීෙකොන් කලාපය ෙලස හැඳින්ෙවන චීනය, 
වියට්නාමය, ලාඕසය, කා ම්ෙබෝජය සහ තායිලන්තය තුළ නව 
ආර්ථික බල ෙක්න්ද බිහි ෙවන්නට පටන් ගත්තා. දකුණු අපිකාවට 
අමතරව අපිකාෙව් නැඟී එන රටවල් 7ක්, එනම් නයිජීරියාව, 
ඇල්ජීරියාව, උගන්ඩාව, ඉතිෙයෝපියාව, ඇන්ෙගෝලාව, ඝානාව හා 
ෙමොසැම්බික් රාජ  ආදී රටවල් චීනෙය් ආධාර ඇතිව තමන්ෙග් 
සංවර්ධනය දියුණු කරගනිමින් පවතින රටවල් හැටියට නම් 
කරන්න පුළුවන්. ෙලෝක මූලධනවාදෙය් ෙක්න්දස්ථාන තුන වන 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය, යුෙරෝපය හා ජපානය 2007 සිට 
2013 දක්වා එම ෙගෝලීය ආර්ථික අර්බුදෙයන් තදබල ෙලස 
පීඩාවට පත් ෙවලා සිටියා. 

ෙම් රටවල් මහ බැංකු යළි යථා තත්ත්වයට ෙගන ඒමට විශාල 
පමාණවලින් මුදල් නිර්මාණය කරලා එය සිය ආර්ථිකය තුළට 
ෙපොම්ප කළා. එම මුදල් පමාණය  ෙම් විධියට සඳහන් කරන්න 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ඇෙමරිකානු 

ෙඩොලර් බිලියන 4,000ක්, යුෙරෝපා සංගමය යූෙරෝ බිලියන 
1,140ක් සහ ජපානය ෙයන් බිලියන 1,400ක්. ෙම්වා ඉතිහාසෙය් 
විශාලම ආර්ථික උත්ෙත්ජන ෙනොෙහොත් දිරි ගැන්වීම් ෙලස 
හඳුන්වන්නට පුළුවන්කම තිෙබනවා. එෙහත් යථා තත්ත්වයට 
පත්වීම තවම සිදු වන්ෙන් ඉතාම මන්දගාමී ෙලසයි. ඒ නිසා 
ෙමොවුන් පසු වන්ෙන් ශී ලංකාවට උපකාර කළ හැකි තත්ත්වයක 
ෙනොෙවයි. අෙනක් අතට, බිතාන  රජයට චීනෙයන් ඇෙමරිකානු 
ෙඩොලර් බිලියන 6.5ක් ආධාර වශෙයන් ලැබී තිෙබනවා. පංශය හා 
ජර්මනිය චීනය සමඟ ෙවෙළඳාම හා ආෙයෝජනය ෙගොඩ නඟා 
ගනිමිනුයි දැන් සිටින්ෙන්.   

සෘජු විෙද්ශ ආෙයෝජන - FDIs- ගැන කථා කරන  ෙකොට, ෙලොව 
සමස්ත FDIs පමාණය ෙඩොලර් බිලියන 1,260ක් බව සඳහන් 
කරන්න පුළුවන්. ෙමයින් බිලියන 427ක් ලබා ඇත්ෙත් ආසියානු 
කලාපයයි. දකුණු ආසියාවට ලැබී ඇත්ෙත් ෙඩොලර් බිලියන 43ක් 
පමණයි. ඉන්දියාව තමයි ඉන් විශාලතම ෙකොටස සතු කර ෙගන 
තිෙබන්ෙන්. ඒ නිසා ශී ලංකාවට FDIs ලබා ගැනීමට 
පුළුවන්කමක් ලැෙබන්ෙන් නැහැ. ඒ නිසා ශී ලංකාව 
සම්බන්ධෙයන් අපට පහත සඳහන් කාරණා තුන කියන්නට 
පුළුවන්කම තිෙබනවා. ඒ තමයි, ශී ලංකාවට FDIs ලැෙබන්ෙන් 
නැහැ. ශී ලංකාෙව්  විෙද්ශ සංකාම පහළ බසිමින් තිෙබනවා.                    
ශී ලංකාෙව් අපනයනය පහත වැෙටමින් ති ෙබනවා. ඒ අනුව 
ණයට ගැනීම හැර ශී ලංකාවට ෙවනත් අද ෙතල් මිල පහත 
බසිමින් තිෙබන්ෙන්. ෙබොර ෙතල් බැරලයක මිල ෙඩොලර් 105 සිට 
50 දක්වා පහත බැස තිෙබනවා. ඒකට ෙහේතු ගණනාවක් 
තිෙබනවා. එකක්, ඇෙමරිකානු එක්සත් ජනපදය අවුරුදු 80ක් 
තමන්ෙග් ෙද්ශීය නිෂ්පාදනය ෙදගුණ කිරීමට තීන්දු කර 
තිෙබනවා. ඔවුන් තමන් සතු ෙතල් සම්පත් සංචිත වශෙයන් රැක 
ගනිමින් මැද ෙපරදිග ෙතල් මත යැපුණා. මැද ෙපරදිග හා අරාබි 
ෙලෝකය තුළ විෙශේෂෙයන්ම ඇෆ්ගනිස්තානය, ඉරාකය, ෙය්මනය, 
ලිබියාව හා සිරියාව තුළ,  2001 වර්ෂෙය් සිට වර්ෂ 15කට 
ආසන්න කාලයක් ෙතල් සම්පත් ගහණය කර ගැනීමට යුද 
බලවතුන් අසමත් ෙවලා තිෙබනවා. ඒ වාෙග්ම ඔවුන් උත්සාහ 
ගත්තා, OPEC සංවිධානෙය් පාලනය තමන්ෙග් අතට ගන්න. 
නමුත් ඔවුන්ට ඒකත් කරන්න පුළුවන්කමක් ලැබුෙණ් නැහැ. ඒ 
නිසා සවුදි අරාබිය, ඇල්ජීරියාව හා නයිජීරියාව සිය විකුණුම් 
ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදෙයන් බැහැරව චීනය ෙදසට ෙයොමු 
ෙවලා තිෙබනවා. ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදය ෙසෝවියට් සංගමය 
හා සටන් වදිනු පිණිස තෙලයිබාන්, අල්කයිඩා, ජිහාඩ්, ෙබොෙකො 
හරාම් යන තස්තවාදීන්ට මූල  සම්පත් සපයා තිෙබනවා. ඔවුන් 
ෙපෝෂණය කර තිෙබනවා; වර්ධනය කර තිෙබනවා; ආයුධ ලබා 
දීලා තිෙබනවා. දැන් ඒ සියල්ලම ඇෙමරිකා එක්සත් ජනපදයට 
එෙරහිව නැඟී සිටිමින් පවතින ෙව්ලාවක්. ෙම් තස්තවාදී 
කණ්ඩායම් අතරින් සමහරක් සතුව ෙතල් නිධි තිෙබනවා. සවුදි 
අරාබිය, කටාර් හා එමීර් රාජ  මුල සිටම ඇෙමරිකා එක්සත් 
ජනපදය දැනුවත්වම ඔවුන්ට විරුද්ධව තස්තවාදීන්ට ආධාර කළා.  

එක්සත් ජාතික පක්ෂෙය් හා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සභාග 
ආණ්ඩුව ෙමම ජාත න්තර සාධක සැලකිල්ලට ගන්ෙන් නැතුව 
තමයි ෙම් අය වැය සම්පාදනය කරලා තිෙබන්ෙන්. ඒ ෙවනුවට 
ෙම් අය බටහිර හිතවාදී විෙද්ශ පතිපත්තියක් අනුගමනය කරමින් 
තමයි සිටින්ෙන්. ඒ නිසා ෙමම අය වැය කිසි ෙසේත්ම ශී ලංකා 
ආර්ථිකෙය් යහපතට ෙහෝ ෙම් රෙට් ජනතාවෙග් උන්නතිය සඳහා 
දායක ෙවන්ෙන් නැහැ කියන එක මම මතක් කරන්න කැමැතියි. 
තවදුරටත් ෙම් රෙට් ඉඩම්, ශමය, පාග්ධනය, ඒ වාෙග්ම ෙවෙළඳ 
ෙපොළ ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය බහු ජාතික සමාගම් යටතට පත් 
කරන්න ෙම් අය වැෙයන් මූලික උත්සාහයක් ෙගන තිෙබනවා.  

ඇෙමරිකාව ඇතුළු ෙලෝකෙය් බටහිර රටවල තිරිඟු පිටි මත 
පදනවු වූ කෘෂිකර්මයක් තමයි තිෙබන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම චීනය 
ඇතුළු අෙනකුත් දකුණු ආසියානු රටවල් බත් කන රටවල් 
හැටියටයි සලකන්ෙන්. අද ෙම් අය වැය අපි දකින්ෙන්  බටහිරට 
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ගැති, පාන් කන්න හදපු අය වැයක් හැටියටයි. ලංකාව වාෙග් බත් 
කන රටක ඉන්න මිනිසුන්ට ඕනෑ කරන අය වැයක් හැදිලා නැහැ.  
ෙම් තත්ත්වය තුළ ෙම් අය වැය  සාර්ථක අය වැයක් හැටියට අපි 
දකින්ෙන් නැහැ කියන එක මම මතක් කරනවා, ෙබොෙහොම 
ස්තුතියි.  

 
[අ.භා. 4.45] 
 
ගරු ඩී. වී. චානක මහතා 
(மாண் மிகு . . சானக) 
(The Hon. D. V. Chanaka) 
මූලාසනෙය් සිටින ගරු මන්තීතුමනි, නවක මන්තීවරයකු 

වශෙයන් ෙම් උත්තරීතර සභාව නිෙයෝජනය කරමින් 2016 අය 
වැය විවාදයට සම්බන්ධ වීමට ලැබීම මා ෙගෞරවයක් ෙසේ 
සලකනවා.  

මූලාසනෙය් සිටින ගරු මන්තීතුමනි, මා ෙමය අවස්ථාවක් කර 
ගන්නවා, විෙශේෂ පුද්ගලයන් කිහිප ෙදෙනක් ගැන කථා කිරීමට. 
පළමුෙවන්ම, අෙප්  රෙට් තිබුණු තස්තවාදය විනාශ කරලා අෙප් 
රට නැවතත් ෙගොඩ ගන්න ශක්තිය ලබා දීපු අෙප් හිටපු ජනාධිපති 
මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාව මම ෙගෞරවෙයන් සිහිපයත් කරන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම අෙප් රට ආරක්ෂා කිරීම ෙවනුෙවන් යුද්ධයට 
ෙගොස් තුවාල ලැබූ, අෙප් රට ෙවනුෙවන් දිවි පිදූ රණ විරුවන් 
සියලු ෙදනාම මම ෙගෞරවෙයන් යුතුව සිහිපත් කරන්න කැමැතියි. 
ඒ වාෙග්ම දකුණු පළාතට ගං වතුර ආවත්, සුනාමි ආවත්, ෙමොන 
පශ්නයක් ආවත් හැම දාමත් ගමත් එක්ක හිටපු මාෙග්  ෙද්ශපාලන 
මාර්ෙගෝපෙද්ශකයා වූ මාෙග් තාත්තා වන දකුණු පළාත් සභා 
අමාත  ඩී.වී. උපුල් මහතා  ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්න 
කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම මුළු ලංකාෙව්ම තාරුණ යට ශක්තියක් වූ 
මාෙග් නායකතුමා, හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙය් සංවර්ධනෙය් 
නියමුවා, නාමල් රාජපක්ෂ මන්තීතුමාත් මම ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් 
කරන්න කැමැතියි. ඒ වාෙග්ම ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට 
හම්බන්ෙතොට දිස්තික්කෙයන් විශිෂ්ඨ ජයගහණයක් ලබා දීමටත්,  
මාෙග් ජයගහණය ෙවනුෙවනුත් කැප වුණු ශී ලංකා නිදහස් 
පක්ෂෙය් හා ''පැතුම'' සංවිධානෙය් සියලුම සාමාජිකයන් මම 
ෙගෞරවෙයන් සිහිපත් කරන්න කැමැතියි.  

මූලාසනෙය් සිටින ගරු මන්තීතුමනි, අෙප් රටට නිදහස 
ලැබිලා අවුරුදු 67ක් ෙවනවා. ඒ කාලය තුළ අෙප් ජනතාවට 
අභිෙයෝග රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. අෙප් භාෂාව ෙවනස් 
කළා; අෙප් ආගම ෙවනස් කළා; අෙප් සංස්කෘතිය විනාශ කරලා 
අෙප් රට අගාධයටම ඇදලා දැම්මා. එදා අෙප් ජනතාවට ජීවිත 
ෙබ්රා ගන්න තමන්ෙග් නම් ෙවනස් කරන්න, කන ෙබොන විධිය 
ෙවනස් කරන්න සිදු වුණා. විෙශේෂෙයන්ම මුහුදුකරෙය් ජනතාවට 
අභිෙයෝග රාශියකට මුහුණ ෙදන්න සිදු වුණා. ඔවුන්ට තමන්ෙග් 
නම් පවා ෙවනස් කරන්න සිදු වුණා. සිංහල නම් ෙවනුවට ඉංගීසි 
නම්, පෘතුගීසි නම්, එෙහමත් නැත්නම් ලන්ෙද්සි නම් පාවිච්චි 
කරන්න සිදු වුණා. හැබැයි ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් ආරම්භයත් 
සමඟම, 1956 ජනතා ජයගහණයත් සමඟම අපට පුළුවන්කමක් 
ලැබුණා, අෙප් රට නැවතත් ස්වාධීන තත්ත්වයට පත් කරන්න. ඒ 
නිසා ශී ලංකා නිදහස් පක්ෂෙය් සාමාජිකයකු වශෙයන් අද මට 
නිහතමානීව සතුටු ෙවන්න පුළුවන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙමොන 
ෙවලාෙව් බලයට ආවත් ලංකාව තුළ තිබුණු ශී ලාංකිකත්වය, 
ෙද්ශීයත්වය නිරන්තරෙයන්ම විශාල වශෙයන් පරිහාණියට පත් 
වුණා. විෙශේෂෙයන්ම 1983 වසර පමණ වන විට අෙප් රට පරාධීන 
ජාතියක් බවට පත් වීම ආරම්භ ෙවලායි තිබුෙණ්. 

කළු ජූලියත් එක්ක, ඒ වාෙග්ම විවෘත ආර්ථික පතිපත්තියත් 
සමඟ අෙප් රට දිෙනන් දින වළට යන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි, 
2009 වසර වන විට අෙප් හිටපු ජනාධිපතිතුමාෙග්  සහ අෙප් 

රණවිරුවන්ෙග් යුද ජයගහණයත් එක්ක අෙප් රට නැවතත් 
ඉස්සරහට ෙගනැල්ලා මධ  ආදායමක් තිෙබන රටක් බවට 
ෙලෝකයම හඳුනා ගන්නා තැනට ෙගෙනන්න  අපට පුළුවන්කමක් 
ලැබුණා. ඒ වාෙග්ම 2016 වසර සඳහා වන ෙමම අය වැය ෙදස 
බලද්දි මට ෙලොකු ෙවනසක් ෙපෙනනවා. වැඩිපුරම බටහිර ෙවළඳ 
ෙපොළ පිනවන අය වැයක් ෙලසයි මම ෙම් අය වැය දකින්ෙන්. ඒ 
වාෙග්ම ෙම් අය වැය අෙප් රෙට්  කළු පැල්ලමක් ෙලස  
ඉතිහාසයට එක් ෙව්වි.  

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් විද්වත් සභාෙවන් මා දැන 
ගන්න කැමැතියි, ෙම් අය වැෙය් තිෙබන දාර්ශනික පදනම කුමක්ද 
කියලා. එෙහමත් නැත්නම් ෙම් අය වැෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වන 
ජයගහණ ෙමොනවාද, ෙම් රෙට් දැෙවන පශ්නවලට ලබා දී ඇති 
පිළිතුරු ෙමොනවාද, එෙහමත් නැත්නම් ෙම් අය වැය අපි 
සාධාරණීකරණය කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියලා, මා දැනගන්න 
කැමැතියි.   

මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, ෙම් 2016 වසර සඳහා වන  
අය වැය සම්පූර්ණෙයන්ම යම් යම්  පුද්ගලයන්ව පිනවීම සඳහා 
එක් එක් තැන්වලින් ෙසොයා ගත් ෙයෝජනා කිහිපයක් එකතු කරලා 
හදපු අය වැයක් බව පැහැදිලිවම ෙපෙනන්නට තිෙබනවා. එදා 
අෙප් ආණ්ඩුව ෙවනස් කරන්න විවිධාකාරෙය් ෙචෝදනා එල්ල 
කළා. අපි highway එක හදනෙකොට ඒෙක් වැරැදි ෙපන්නුවා. 
වරාය හදනෙකොට ඒෙක් වැරැදි ෙපන්නුවා. ගුවන් ෙතොටුෙපොළ 
හදනෙකොට ඒෙක් වැරැදි ෙපන්නුවා. ෙමොන සංවර්ධන ව ාපෘති 
කළත් ඒවාෙය් වැරැදි ෙපන්නුවා.  ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ 
ආණ්ඩුෙවන් මම දැන ගන්න කැමැතියි, ෙම් වන විට රුපියල් 
බිලියන 420ක  ණය මුදලක් අරෙගන ඔබතුමන්ලා ෙමොනවාද 
කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා.  ජාත න්තර වරායක් ෙනොෙවයි, අඩුම 
තරෙම් ධීවර වරායක්වත් ඔබතුමන්ලා හදලා තිෙබනවාද? 
එෙහමත් නැත්නම් පාරකට කාපට් දමලා තිෙබනවාද? පාරකට 
ෙකොන්කීට් දමලා තිෙබනවාද? පාලමක් හදලා තිෙබනවා? මාස 
10ක කාලයක් තුළ  ෙබෝක්කුවක්වත් හදලා නැති ආණ්ඩුවක් බවට 
තමයි ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව  පත් වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
ෙම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ෙද්ශපාලන අරමුණු පදනම් කර ෙගන, 
ඡන්දය පදනම් කරෙගන පංචවිධ වැඩ පිළිෙවළ කියලා වැඩ 
පිළිෙවළක් ෙගනාවා. අපි  අහන්න කැමැතියි,  අද එම වැඩ 
පිළිෙවළ  ෙකෝ කියලා. අද ෙම් අය වැය තුළ එම වැඩ පිළිෙවළ 
තිෙබනවාද? කිසිෙසේත්ම නැහැ. ඒක එක පතිකාවක් පමණයි. අද 
එය ඡන්දය ලබා ගන්න හදපු එක පතිකාවක් බවට පත් ෙවලා 
තිෙබනවා. ඕනෑම රටක අය වැයක් ඉදිරිපත් කරනෙකොට, ඒ අය 
වැෙයන් තමයි රෙට් අනාගතය ගැන තීරණය වන්ෙන්. ඒ වාෙග්ම 
ඉදිරි වර්ෂෙය්දී  කරන්ෙන් ෙමොනවාද කියලා තීරණය කරන්ෙන්. 
හැබැයි, අෙප් රට විනාශ කරන අය වැයක් තමයි අද ෙමතුමන්ලා 
ෙගනැවිත් තිෙබන්ෙන් කියන එක අද අපිට පැහැදිලිවම 
ෙපෙනන්නට  තිෙබනවා. 

ෙමම අය වැය තුළ තිෙබන පරස්පරතා කිහිපයක් මා ෙපන්වා 
ෙදන්න කැමැතියි. එක පැත්තකින් කියනවා, කෘෂි කර්මාන්තය 
දියුණු කරනවා,  අෙප් ෙගොවියා නඟාසිටුවනවා කියලා. නමුත් ඒ 
පිළිබඳව කිසිම වැඩ පිළිෙවළක් ෙම් අය වැය තුළින් මම දකින්ෙන් 
නැහැ.  ආහාර අතින්  අද අෙප් රට අනාරක්ෂිත තත්ත්වයකට 
පත්ෙවලා තිෙබනවා. මූලාසනාරූඪ ගරු මන්තීතුමනි, 2001 
අවුරුද්ෙද්දී ෙගනාපු අය වැයමද නැවත වාරයක්  ෙගනැවිත් ෙම් 
ඉදිරිපත් කරලා තිෙබන්ෙන් කියලා මට සැකයක්  තිෙබනවා. අද 
ෙම් ආණ්ඩු පක්ෂෙය් ඇමතිවරුන් භය නැතිව රූපවාහිනියට 
ගිහිල්ලා කියනවා, "ඉන්දියාෙවන් හාල් ෙගන්වන එක ලාභයි, 
ලංකාෙව් ෙගොවියාෙග් කුඹුරු ටික පුරන් ෙවන්න අරින්න" කියලා.  
ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුණු යහපාලනය ෙම්කද? එදා 2001 
වසෙර්දීත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් 

1437 1438 



පාර්ලිෙම්න්තුව 

ෙගොවියාව පාරට ඇදලා දමන්නයි. අද මම ෙම් විද්වත්  සභාෙවන් 
අහන්න කැමැතියි, අෙප් රෙට් සියයට 30ක් සිටින ෙගොවි ජනතාව 
පාරට ඇදලා දැමුවාම, ඒ ෙගොවි පවුල් ජීවත් වන්ෙන් ෙකොහාමද 
කියලා. අද ෙම් ආණ්ඩුවට ඒ පිළිබඳව කිසිම තැකීමක් නැහැ.  

තවත් පරස්පරතා කිහිපයක් තිෙබනවා. ෙම් ආණ්ඩුව සුළු 
ව ාපාරිකයා නංවන්න වැඩ පිළිෙවළවල් රාශියක් තිෙබනවා 
කියලා කියනවා. එෙහම කියන ගමන්ම අෙනක් පැත්ෙතන් ෙලොකු 
බදු මුදලක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. ව ාපාරයක් ආරම්භ 
කරන්න වැය ෙවන මුදලට අමතරව අවුරුද්දකට රුපියල් 
60,000ක් ෙගවන්න ඕනෑ කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා. 
ව ාපාරයක් අවුරුද්දකට රුපියල් 60,000ක් කියන්ෙන්, මාසයකට 
රුපියල් 5,000ක් ෙගවන්න ෙවනවා. අපි උදාහරණයක් හැටියට 
ගත්ෙතොත්, ෙපොඩියට කඩල පැකැට් ව ාපාරයක් කරන අෙප් 
සෙහෝදරෙයක්  තමන්ෙග් ආදායෙමන් මාසිකව රුපියල් 5,000ක් 
රජයට ෙගවන්ෙන් ෙකොෙහොමද? ෙගවන්න පුළුවන්ද? ඒ අයෙග් 
ව ාපාරය එතැනින්ම විනාශ ෙවනවා. එෙහම විනාශ ෙවනවා 
විතරක් ෙනොෙවයි තවත් බද්දක් එනවා, තමන්ෙග් ව ාපාරය ඉවත් 
කර ගන්න ඕනෑ නම් රජයට රුපියල් 2,50,000ක් ෙගවන්න 
කියලා. එතෙකොට අර කඩල පැකට් කරන සෙහෝදරයාට ෙමොකක්ද 
ෙවන්ෙන්? අවුරුද්දකට රුපියල් 60,000ක බද්දක් රජයට ෙගවන 
ෙකොට එක පැත්තකින් ව ාපාරය විනාශ ෙවනවා. එෙහම ෙගවලා 
අන්තිෙම් දී රුපියල් 2,50,000ක් රජයට ෙගවන්න සිදුවන්ෙන් 
තමන්ෙග් ඉඩ කඩම් විකුණලායි. එෙහමත් නැත්නම් තමන් ජීවත් 
වන නිවසත් විකුණලා තමයි  රුපියල් 2,50,000ක මුදල  ෙගවන්න 
සිදු ෙවන්ෙන්. ඒ වාෙග් අය වැයක් තමයි අද ඉදිරිපත් කර 
තිෙබන්ෙන්.  

ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම්කද? යහ පාලනය කියලා 
අෙප් රෙට් ජනතාව බලාෙපොෙරොත්තු වුෙණ් ෙම්කද? කිසිෙසේත්ම 
නැහැ.  

මා අවසාන වශෙයන් ගරු විද්වත් සභාෙවනුත්, ඒ වාෙග්ම 
පාර්ලිෙම්න්තුවට ෙත්රී පත් වූ නවක මන්තීවරුන් හැට 
ෙදෙදනාෙගනුත් ඉල්ලීමක් කරන්න කැමැතියි. ෙම් අය වැය 
ෙවනුෙවන් ඡන්දය පාවිච්චි කරද්දී පක්ෂ, පාට ගැන හිතන්න එපා; 
පාට කණ්ණාඩි දාලා ෙම් අය වැය දිහා බලන්න එපා කියලා. 
ෙමොකද, ෙම් ගරු සභාෙව් මන්තීවරුන්ෙගන් වැඩි පිරිසක්  ගාමීය 
ජනතාව ෙග් ඡන්දවලින්; ෙගොවි ජනතාවෙග් ඡන්දවලින්; ධීවර 
ජනතාවෙග් ඡන්දවලින්; කම්කරු ජනතාවෙග් ඡන්දවලින්; රජෙය් 
ෙසේවකයන්ෙග් ඡන්දවලින් පැමිණි අයයි. ඔවුන්ට යහපතක් 
ෙවන්ෙන් නැති අය වැයකට පක්ෂව කවදාවත් ඔබතුමන්ලාෙග් 

ඡන්දය ෙදන්න එපා. පක්ෂ ගැන හිතන්න එපා; පාට ගැන හිතන්න 
එපා. රටට ආදෙරයි නම් ෙම් අය වැයට විරුද්ධව ඡන්දය ෙදන්න 
කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. ෙබොෙහෝම ස්තුතියි.  

 
ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move,  
"That the Debate be now adjourned. " 

 
පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட .   
Question put, and agreed to. 

 
ඊට අනුකූලව විවාදය කල් තබන ලදී. 
 එතැන් සිට විවාදය 2015 ෙනොවැම්බර් මස 30 වන සඳුදා 

පවත්වනු ලැෙබ්. 
 அதன்ப  விவாதம்  ஒத்திைவக்கப்பட்ட .   
விவாதம் 2015 நவம்பர் 30, திங்கட்கிழைம  மீளத்ெதாடங்கும்.   
The Debate stood adjourned accordingly. 
Debate to be resumed on Monday, 30th November, 2015. 

 
 

කල්තැබීම 
ஒத்திைவப்  

ADJOURNMENT 
 

ගරු ලක්ෂම්න් කිරිඇල්ල  මහතා  
(மாண் மிகு ல மன் கிாிஎல்ல) 
(The Hon.  Lakshman Kiriella) 
I move, 

 

         "That Parliament do now adjourn".   
 

පශ්නය විමසන ලදින්, සභා සම්මත විය. 
வினா வி க்கப்பட்  ஏற் க்ெகாள்ளப்பட்ட . 
Question put, and agreed to. 
 

පාර්ලිෙම්න්තුව ඊට අනුකූලව අ. භා. 4.55ට, 2015 ෙනොවැම්බර් 
මස 06 වන දින සභා සම්මතිය අනුව, 2015 ෙනොවැම්බර් 30 වන 
සඳුදා පු. භා.  9.30 වන ෙතක් කල් ගිෙය්ය. 

அதன்ப  பி.ப. 4.55 மணிக்கு பாரா மன்றம், அதன  2015 
நவம்பர் 06ஆந் திகதிய தீர்மானத் க்கிணங்க, 2015 நவம்பர் 30, 
திங்கட்கிழைம .ப.  9.30 மணிவைர ஒத்திைவக்கப்பட்ட . 

Adjourned accordingly at 4.55 p.m. until 9.30 a.m. on Monday, 
30th November, 2015, pursuant to the Resolution of Parliament of 06th 
November, 2015. 
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[ගරු ඩී. වී. චානක මහතා] 



සැ.යු. 
 
ෙමම වාර්තාෙව් අවසාන මුදණය සඳහා ස්වකීය නිවැරදි කළ යුතු තැන් දක්වනු රිසි මන්තීන් මින් පිටපතක් ෙගන නිවැරදි කළ යුතු 
ආකාරය එහි පැහැදිලිව ලකුණු ෙකොට, පිටපත ලැබී ෙදසතියක් ෙනොඉක්මවා හැන්සාඩ් සංස්කාරක ෙවත ලැෙබන ෙසේ එවිය යුතුය. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

குறிப்  
 

உ ப்பினர் இ திப் பதிப்பிற் ெசய்யவி ம் ம் பிைழ தி த்தங்கைளத் தம  பிரதியில் ெதளிவாகக் குறித்  அதைனப் பிைழ 
தி த்தப்படாத பிரதி கிைடத்த இ  வாரங்க ள் ஹன்சாட் பதிப்பாசிாிய க்கு அ ப் தல் ேவண் ம். 
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හැන්සාඩ් වාර්තා  
ෙකොළඹ 5, ෙපොල්ෙහේන්ෙගොඩ, කිරුළපන පාර, අංක 163 දරන ස්ථානෙයහි පිහිටි 
රජෙය් පවෘත්ති ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් පිහිටි රජෙය් පකාශන කාර්යාංශෙයන්  

මිල දී ගත හැක. 
 

ෙමම හැන්සාඩ් වාර්තාව  www.parliament.lk ෙවබ් අඩවිෙයන්  
බාගත හැක. 

 
 
 
 

ஹன்சாட் அறிக்ைகயின் பிரதிகைள  
இல. 163, கி லப்பைன தி, ெபால்ேஹன்ெகாட,  ெகா ம்  5இல் அைமந் ள்ள  

அரசாங்க தகவல் திைணக்களத்தின் அரசாங்க ெவளியீ கள் அ வலகத்தில்   
பணம் ெச த்திப் ெபற் க்ெகாள்ளலாம். 

 
 

இந்த ஹன்சாட் அறிக்ைகைய www.parliament.lk எ ம் இைணயத்தளத்தி ந்   
பதிவிறக்கம் ெசய்ய ம். 
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